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خطای محاسباتی عاشقان برج های الهیه در حمله به استارتاپ های ایرانی 

مخالف خوان ها  
خواهند باخت!

گفت وگو با مهدیه 
زادشیر درباره 
کوچی نو  و گردشگری 
حال خوب

گفت و گو با بهاره دارابیان 
بنیان گذار دکوتک که در 

حوزه نجاری فعالیت می کند 
حرفه ای مردانه که کمتر زنی 

در آن مشغول است
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شرکت های 
بزرگ در برابر 
کارمندان شان 

تسلیم می شوند؟

جذب سرمایه 
ریتیلوی 

سعودی ها از 
سیلیکون ولی

بارکد؛ چند 
خط ساده 

که تجارت را 
دگرگون کرد

حنابندان
 در متاورس با 
حضور مهمانان 

ایرانی!

 گفت و گو با احمد میردامادی، مدیرعامل پلتفرم بانکداری باز 
»سنباد« درباره آینده نوآوری در صنعت بانکداری

گردشگری
ضد افسردگی!

روی یک کار 
تمرکز کنید

وقتی بنگاه امالک درون مان ناخواسته بیرون می زند!
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چنــد ســالی اســت کــه عــده ای بــرای تحقیــر 
اســتارتاپ ها و کســب وکارهای نــوآور آنالیــن 
ایرانــی، یک تحلیــل آبکــی ارائــه می دهند؛ با 
این اســتدالل که کل اکوسیســتم اســتارتاپی 
را یکجــا بفروشــید پــول فــالن برج یــا مجتمع 
لوکــس تهــران هم نمی شــود! شــکی نیســت 
که اســتارتاپ های ایرانــی به دالیــل متعددی 
از جمله بســته بودن بازارهــای جهانی به روی 
آنها ســقف های کوتاهی باالسرشان نشسته 
کــه حدومــرز تالش هایشــان را محــدود کرده، 
اما این ســقف دلیلی برای درســتی اســتدالل 

تحقیرکنندگان آنها نیست.
در روزهــای گذشــته بــا گزارشــی 
کــه یــک رســانه دربــاره ارزش  
اســتارتاپ های ایرانــی منتشــر 
کرده بود، آن  هم در یک محاسبه 
شــتاب زده و البتــه ســوگیرانه که 
بیشــتر بــه نظــر می رســید بــرای 
تحت الشعاع قرار دادن ورود این 
کسب وکارها به بورس است، باز 
این گزاره بی معنا مطرح شــد که 
ارزش اســنپ و دیجی کاال و... به 

اندازه برج های دوقلوی الهیه هم نیست!
راســتش قصد بررســی ریاضی ارزش اســنپ 
و تپســی و دیجــی کاال را نــدارم؛ چراکــه اصوالً 
دلیلــی بــرای مقایســه یک کســب وکار نــوآور 
با مشــتی آجــر و گــچ و در و پنجــره نمی بینم! 
صحبت مــن دربــاره مبنای چنین اســتداللی 

است و هدفی که پشت آن نشسته. 
اگــر قصدمــان از مقایســه اســتارتاپ های 
بــزرگ ایرانــی بــا یــک ســاختمان در شــمال 

شــهر تهران این باشــد که بزنیم توی ســر این 
کسب وکارها که با این همه هیاهو، حریف یک 
ساختمان هم نمی شوید، باید گفت هیاهوی 
استارتاپ های ایرانی به دلیل ارزشی است که 
ایجــاد کرده اند، نــه قیمتی که قرار اســت روی 
آنهــا گذاشــته شــود. بی پایــه و بی معنــا بودن 
استدالل »عاشقان الهیه« اینجاست که فکر 
می کنند قیمت یک کســب وکار باید از الگوی 
ذهنی آنها بیشــتر باشــد تا بتوان آن را مهم و 

واجد ارزش شمرد. 
مگر کل بــازار نانوایی های تهــران چقدر ارزش 
دارد؟ اما کافی اســت یک ســاعت در روز این 
نانوایی هــا تعطیل کننــد تا به نقــش و ارزش و 
اهمیــت آنهــا در برابر برج هــای بی خاصیت و 

بدقواره الهیه پی ببریم. 
آنهــا کــه داللــی و بنــگاه داری ملکــی در 
ناخودآگاه شــان شــأن و منزلتی باال پیدا کرده 
»لغزش هــای زبانــی فرویدی شــان« در قالــب 
چنین خبرها و اســتدالل هایی بیرون می زند؛ 
کســانی کــه سال هاســت ســگ را رها کــرده و 
ســنگ را بســته اند، همان ها که فکر می کنند 
ارزش آفرینــی بــه قیمت هایــی اســت کــه در 
بنگاه هــای امــالک تعییــن می شــود، همان ها 
کــه می خواهنــد اقتصــاد مولــد را بــا چنیــن 
مقایســه ای خــوار و خفیــف کننــد. درســت 
مشــابه همــان اســتدالل هایی کــه تاکنــون 
بــورس و فرابورس بــرای اســتارتاپ های ایرانی 
آورده اند. تکلیف رســانه هایی که می خواهند 
دیده شــوند، روشــن اســت اما آنها که در این 
زیســت بوم هســتند و بــا ایــن خبرها قنــد در 

دل شان آب می شود، مایه حیرت اند.
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مسابقه برنامه نویسی آنالین دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

مسابقهایبدونمحدودیتوبرایهمه

پلنت از استارتاپ های صنعت بیمه برای حضور در نمایشگاه 
اینشورتک تور حمایت می کند

حمایتکاملمادیومعنویازسهاستارتاپمنتخب

»وینداد« در دومین راند از بهمن و اسمارت آپ جذب سرمایه کرد

سرمایهایبرایتوسعهبازارومحصول

دومیــن دوره مســابقات برنامه نویســی آنالین دانشــگاه 
صنعتــی شــریف )CodeJam Sharif( به عنــوان یکی از 
معتبرترین مســابقات برنامه نویسی کامالً غیرحضوری 

در تاریخ ۱۲ الی ۲۰  اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا هــدف حمایــت از تولیــد 
ملی، شناســایی برنامه نویســان توانمند برای حضور در 
کســب وکارهای مبتنــی بــر آی ســی تی در حــال برگزاری 
مســابقات برنامه نویســی به صورت آنالین و با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز نوآوری 
فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی 

شریف است.
شــریف کدجــم یــک مســابقه برنامه نویســی اســت 
کــه تمامــی عالقه منــدان بــه برنامه نویســی بــدون هیــچ 
محدودیتــی می تواننــد در آن شــرکت کننــد. در ایــن 
مســابقات بــرای اســتفاده از فناوری هــا و زبان هــای 
برنامه نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد و مخاطب این 
رویداد تمامی کسانی هســتند که توانایی برنامه نویسی 
دارند. این مسابقه در ســه مرحله برگزار خواهد شد؛ در 
تمامی مراحل شــرکت کنندگان تعدادی ســؤال چالشی 
دریافت کــرده و مدت زمان محــدودی برای پاســخ به این 
ســؤاالت دارنــد و افــراد بــا دریافــت امتیــازات بیشــتر به 

مراحل بعدی راه پیدا می کنند.
سؤاالت چالشــی رویداد بدین  صورت طراحی می شوند 
که مدتی قبل از برگزاری رویداد، گروهی با حضور برخی 

ســرمایه گذاران، شــرکت های بــزرگ، چهره هــای موفــق 
استارتاپی و افراد سرشناس در حوزه آی سی تی تشکیل 
می شود و به تدوین سؤاالت اصلی مسابقات می پردازند. 
همین گروه وظیفه داوری و امتیازدهی به شرکت کنندگان 
را نیز بر عهده  دارنــد. ثبت نام در مســابقات از ۱۵ بهمن 

آغاز شده و تا ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

شــبکه نوآفرینــی پلنــت، به عنــوان اولیــن مرکــز نــوآوری 
در صنعــت بیمــه، بــا حمایــت خــود، فرصــت حضــور 
را  اینشــورتک  حــوزه  در  منتخــب  اســتارتاپ های 
در نمایشــگاه بین المللــی بیمــه ترکیــه فراهــم کــرد. 
اســتارتاپ های فعــال در صنعــت بیمــه کــه تــا بیســتم 
بهمن ماه در وب ســایت ایــن مرکز نــوآوری ثبت نــام کرده 
بودنــد، پــس از شــرکت در فراینــد داوری و پذیــرش، از 
حمایــت ۱۰۰ درصدی مالــی و معنوی پلنت بــرای حضور 
در نمایشگاه بین المللی صنعت بیمه در ترکیه استفاده 
خواهند کرد. به گفته ایمان ارسطو، مدیرعامل پلنت، این 
شرکت تمامی هزینه های سفر و حضور در نمایشگاه سه 

اســتارتاپ منتخبی که فرایند داوری را با موفقیت پشت 
سر بگذارند، پرداخت خواهد کرد. همچنین پلنت ضمن 
عقد قرارداد همکاری با تیم های منتخب، فرصت عرضه 
محصوالت و خدمــات این اســتارتاپ ها در بــازار ترکیه را 

فراهم می کند.
نمایشگاه بین المللی صنعت بیمه از ۱۲ تا ۱۴ اسفندماه 
۱۴۰۰ در شــهر آنتالیــا ترکیــه برگــزار می شــود. در ایــن 
نمایشگاه فعاالن صنعت بیمه در کشــور ترکیه به همراه 
شــرکت های بین المللی فعــال در بازار این کشــور حضور 
خواهند داشــت. این نمایشــگاه همچنین بخش ویژه ای 

برای ارائه دستاوردهای استارتاپ های بیمه ای دارد.

شرکت سرمایه گذاری اسمارت آپ روی استارتاپ وینداد 
ســرمایه گذاری کــرد. وینــداد مرجــع خدمــات حقوقــی 
آنالین اســت که فعالیــت خود را از اســفند ســال ۱۳۹۶ 

شروع کرده است.
محمدحسین امیری و مهســا جنتی زاده دو بنیان گذار 
وینــداد هســتند کــه بــا همراهــی تیــم خــود در گام اول 
قالب های آماده قراردادی به کسب وکارهای کوچک ارائه 
می  کردند و اکنون با دریافت بازخورد از بازار و گســترش 
ســرویس ها به صورت کلی وظیفه »ســالمت حقوقی« 
کســب وکارها را بــه عهــده گرفته انــد و تبدیل بــه مرجع 

آنالین خدمات حقوقی کسب وکارها شده اند.

بانــک اســناد حقوقــی و قرارداد هــا، مشــاوره تخصصی 
آنالین و تلفنی، تنظیم و بررســی اختصاصی قراردادها 
و اســناد حقوقی و خدمــات مربوط بــه ثبــت و تغییرات 
شــرکت، ثبت برنــد و محافظــت از کســب وکار از جمله 
خدماتــی اســت کــه وینــداد بــرای کســب وکارها انجــام 
می دهــد. پیــش از ایــن وینــداد یکبــار در ســال ۹۸ از 
اســمارت آپ جــذب ســرمایه کــرده بــود و اکنــون در راند 
دوم نیز جذب ســرمایه خود را از اسمارت آپ و بهمن به 
صورت مشــترک انجــام داده اســت. وینداد قصــد دارد 
با ســرمایه ای کــه در ایــن راند جذب کرده اســت، بــازار و 

محصول خود را توسعه دهد.
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غیر فعال شدن بیش از دو 
میلیون کارت خوان

رئیــس مرکــز تنظیــم مقــررات پایانه های 
فروشگاهی گفته در پی طرح سامان دهی 
دســتگاه های کارت خــوان بانکــی، دو 
میلیــون و ۳۰۰ هزار دســتگاه درخواســت 

غیرفعال سازی داده اند.

پردیس سامیت برگزار شد
پردیس سامیت ۲۰۲۲ با حمایت 
پارک فناوری پردیس برگزار شد. این رویداد 
دو روزه، محلــی بــرای انتقــال تجربیــات 
فناور هــای دنیــای دیجیتــال و فعــاالن 

اکوسیستم استارتاپی است.

چالش های بانک ملی
 نشســت مجــازی راه پرداخــت 
با موضوع »بررســی نقدهــا و چالش های 
طرح عدم ارسال پیامک زیر ۳۰ هزار تومان 

حساب های بانک ملی« برگزار شد.

جذب سرمایه »دلیل ایران«
»دلیــل ایــران« پلتفــرم ارتبــاط 
خدمت دهنــد گان ایرانــی بــه گردشــگران 
عرب زبان موفق به جذب سرمایه از شرکت 

تدبیر انتخاب فردا )تا فردا( شد.

نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

شش پلتفرم تأمین  
مالی جمعی  مهمان 

فرابورس شدند
توسعه ایده های  نو با جذب 

سرمایه های خرد
شــش پلتفرم کراد فاندینگ که اخیراً مجوز تأمین مالی 
جمعی دریافت کرده اند، روز ۱۹ بهمــن مهمان فرابورس 
بودند تا با معرفی حــوزه فعالیت خــود، از صاحبان ایده 
و نــوآوری و نیــز ســرمایه گذاران بــرای بهره گیــری از ایــن 
ابزار تأمیــن مالی دعــوت کننــد. در این نشســت خبری 
پلتفرم های رایان فاندینگ، حالل فاند، پیشه، زرین کراد، 
استارتامین و اینوستوران به معرفی و تشریح محورهای 

فعالیت شان پرداختند.
در ابتــدای ایــن نشســت ســوده حیدری نســب، رئیــس 
هیئت مدیره پلتفــرم رایان فاندینگ در تشــریح فعالیت 
این مجموعه گفت: »پلتفرم رایان فاندینگ یک شرکت 
مشاور سرمایه گذاری اســت که طی شش سال گذشته 
در اکوسیســتم نــوآوری کنــار اســتارتاپ ها قــرار گرفتــه  
است. طی ســال جاری این مجموعه ۱۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در اکوسیستم نوآوری ایجاد کرده و آنچه 
باعث شــده اقدام به دریافت مجــوز تأمین مالی جمعی 
از فرابورس کند، ایجاد فضا برای تعامل با سرمایه گذاران 

مختلف و بیشتر است.«
علــی جمالــی، عضــو هیئت مدیــره شــرکت تحلیلگــران 
کســب وکار بهاســنج به عنــوان شــرکت عامــل پلتفــرم 
استارتامین با اشاره به آغاز فعالیت این شرکت از بهمن 
ســال ۱۳۹۸، عنــوان کــرد: »شــرکت در ادامه موفق شــد 
کارگزار ارزیاب صندوق نوآوری و شــکوفایی شود و مجوز 
ارزیابی و ارزش گذاری دارایی های نامشهود را از معاونت 
علمی کســب کنــد. تاکنــون ۴۰۰ اســتارتاپ روی پلتفرم 

بهاسنج به صورت رایگان ارزش گذاری شده است.«
او در مــورد فرایند تأســیس پلتفــرم تأمیــن مالی جمعی 
گفت: »بهاســنج اردیبهشــت ۱۴۰۰ موفق شد موافقت 
اصولی برای تأسیس ســکوی اســتارتامین را از فرابورس 
دریافت کرده و بهمن ماه نیز مجوز فعالیت را اخذ کند.«

در ادامه حامد ســاجدی، مدیرعامل شرکت پیشگامان 
امین پاســارگاد نیز ضمن معرفی این مجموعه، با اشاره 
به اینکه »شناسا« به عنوان وی سی گروه مالی پاسارگاد 
فعالیت می کند، گفت: »این مجموعه در همه سطوح با 
شــناخت ظرفیت های نوآور خلق ثروت می کند. شناسا 
اولین وی سی تخصصی ســالمت طی ۱۰ ســال فعالیت 

است.«
محمدمهدی بهرامی، نماینده پلتفرم اینوستوران نیز در 
ادامه با اشاره به اینکه مجموعه پیشگامان امین سرمایه 
طی ســال جــاری موافقــت اصولــی پلتفــرم تأمیــن مالی 
جمعــی اینوســتوران را از فرابــورس دریافت کــرد، گفت: 
»راهبرد کسب وکاری پلتفرم اینوستوران جهت دهی به 
سرمایه های خرد به ســمت پروژه های فناورانه - نوآورانه 
متناســب بــا تقاضای بــازار اســت. بررســی ۱۰۰ طــرح به 
حجم ۱۵۰۰ میلیارد ریال، انتشــار ۱۲ طرح به ارزش ۳۰۰ 
میلیارد ریال و تأمین سرمایه ۸ طرح به ارزش ۲۰۰ میلیارد 

ریال از برنامه های آتی این مجموعه است.«
محمدحســین رضاییــان، مدیرعامــل حالل فانــد نیز در 
ادامه این مراســم با اشــاره بــه اینکــه حالل فانــد اولین و 
بزرگ تریــن پلتفرم تأمیــن مالی جمعی کشــور بــوده و از 

ســال ۱۳۹۶ کار خود را آغاز کرده، گفــت: »این مجموعه 
تا پیش  از این در قالب عقود مشارکتی حدود ۴۰۰ پروژه 
بــه ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان در زمینه هــای مختلف نانو، 
نساجی، معدن، کشاورزی و فناوری را پوشش داده است. 
با اقدام فرابورس این مجموعه تصمیم گرفت به ســمت 
تأمین مالی جمعی با روش مشــارکت حرکــت کند. تا به 
حال ۳۰۰ پروژه بــه ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال در حالل فاند 
به اتمــام رســیده اســت و بــر اســاس برنامه ریزی هــا قرار 
اســت با همکاری بانک مســکن، عددی بزرگ تــر از پنج 
ســال گذشــته با اولویت های تک در حوزه هــای مختلف 

خدمت رسانی شود.«
مصطفی امیــری، مدیرعامل شــرکت همراه پــرداز زرین 
که بیشــتر با برند تجاری زرین پال شناخته شده است، 
با ابــراز خوشــحالی از قــرار گرفتن پلتفــرم زرین کــراد در 
مجموع ۱۲ ســکوی تأمیــن مالی جمعی گفــت: »هدفی 
که در ابتدای کار برای خود متصور بودیم، افزایش سهم 
تجارت الکترونیک در تولید ناخالص ملی کشور بود، اما 
اکنون توانسته ایم ۳۰۰ هزار کســب وکار را در این زمینه 
درگیر کنیم. بســیاری از کســب وکارهای خرد و متوسط 
همیشــه به تأمیــن مالی طرح هــا احتیــاج داشــتند، اما 
تنها روش آن، بانک ها بود که دریافت اعتبار از آنها نیز 
سختی های زیادی داشت. به  این  ترتیب سعی کردیم با 
توجه به ظرفیت ها و سرمایه هایی که در شبکه ارتباطی 
ما در خــود شــرکت وجــود داشــت، تجربه هــای موفقی 

ایجاد کنیم.«

محمد خلج، مدیر عامل اســنپ درباره مشــکالتی کــه الزام 
اینماد برای کسب وکارها به وجود می آورد، گفت: »با وجود 
اینکه درباره نیاز کســب و کارها به حمایت حداکثری دولت 
صحبت می شود، عمالً ســازوکار فعلی اخذ اینماد، به اخذ 
مجوز جدید برای کسب وکارها تبدیل شده است. این مسئله 
مســبب مشــکالت زیادی برای کسب وکارهاســت کــه این 

مصداق بارز محدودسازی است.«
خلج بیــان کــرد: »به طور کلــی اینمــاد، خصوصاً در شــرایط 
فعلی مجوزی است که به سایر مجوزها اضافه شده و به جای 
اینکه کمک  حال کارآفرین ها باشد و باعث کاهش هزینه ها 
و افزایش بهره وری شود، به یک فرایند طوالنی و ناامیدکننده 
تبدیل شده است. متأسفانه فعالیت بسیاری از کسب و کارها 
در این مرحله متوقف شده و ســرمایه معنوی و مادی  کشور 
اتالف می شــود.« این فعال کســب وکار اینترنتی همچنین 
درباره سازوکار اصلی اینماد نیز متذکر شــد: »هدف اصلی 
از رتبه بندی و اعطای نماد اعتماد به کسب و کارها باید ایجاد 
حس اعتماد در کاربر نهایی باشــد. این ایجاد حس اعتماد 
بــه کســب و کارها ذاتاً بد نیســت؛ کاربــر نهایی کــه می تواند 

مصرف کننده یا تأمین کننده باشد، به واسطه همین اعتماد 
می تواند اطمینان خاطر داشته باشد که ضرر و زیانی متحمل 
نمی شــود. امــا در عمــل بســیاری از کســب وکارها علی رغم 
داشــتن ایده  هــای نوآورانه قادر به کســب اینماد نیســتند و 

همین باعث می شود که از چرخه فعالیت خارج شوند.«
وی همچنین افزود: »سازوکار پیاده سازی فرایند اعتمادسازی 
نیاز به بازنگری دارد و بخش خصوصی باید به این حوزه وارد 
شود، چراکه این نماد بخش قابل توجهی از کسب وکارهای 
بخش خصوصی را پوشش می دهد. اینماد باید با مشارکت 
خود کاربران اعطا شود و با توجه به نقطه نظرات و دیدگاه های 
آنهــا ارتقا یــا تنزل پیــدا کنــد، چراکه بــا عدم ســرویس دهی 
مناســب، از اعتمــاد و اطمینــان عمومــی بــه آن کســب و کار 

کاسته می شود.«
به گفته خلج، به نظر می رسد بهترین مکانیسم، حضور کاربر 
در مشخص کردن نقش نهایی کسب و کار باشد. او در پایان 
گفت: »این امر کمک می کند تا یک شــرکت به واسطه طی 
نکردن فرایند اخذ مجوز از چرخه اکوسیستم خارج نشود. 
در واقع انتظار داریم مسیر دریافت مجوز هم زمان با فعالیت 

شرکت ها صورت گیرد. تسهیل گری در این مسیر بسیار حائز 
اهمیت است. به ویژه برای کسب و کارهای کوچک بسیار مهم 
است که بتوانند مجوزهای مورد نیازشان را در اسرع وقت و 
بدون بوروکراســی های معمــول دریافت کنند. طبیعتــاً این 
کسب وکارها با طی کردن مراحل رشد خود، هم زمان با تداوم 
فعالیت شان، نسبت به تکمیل مراحل دریافت مجوز و ورود 

به سطوح جدید اقدام می کنند.«

مدیرعامل اسنپ درباره مشکالت اینماد برای کسب و کارها توضیح داد:

سازوکاراعتمادسازیدراینمادنیازمندبازنگریاست
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زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

درباره هلن گرینر، 
iRobot مدیرعامل
 زنیکهتخیالتش
راجدیگرفت

 
آن روزها که دختران آمریکایی رؤیاهایشان 
را در زندگی پرنســس ها دنبــال می کردند، 
دختری بــود که عاشــق جنــگ ســتارگان و 

دنیای ربات ها و ماشین های خودکار بود. 
هلن گرینر در ســال ۱۹۶۷ در لندن، به دنیا 
آمد. پدرش یک پناهنده از مجارستان بود 
که با مادر هلن در دانشگاه لندن آشنا شد. 
هنگامی کــه او پنج ســاله بود، خانــواده اش 
بــه ایــاالت متحده نقــل مــکان کردنــد و در 
ساوتهمپتون، حومه شهر نیویورک ساکن 
شــدند.او از کودکــی نبــوغ علمــی داشــت 
و مهارت هایــی در تعمیــر و ســرهم کردن 
ماشین های رادیویی و وسایل الکترونیکی. 
هلن مسیر مشــخصی در زندگی در پیش  
گرفــت، در مقطــع کارشناســی کامپیوتــر 
دانشــگاه MIT شــرکت کــرد و همزمــان بــا 
تحصیــل بــا تــالش فــراوان در هرکــدام از 
شرکت ها و آزمایشگاه هایی که در دسترس 
داشــت، کارآموزی کرد. آرزوی هلن این بود 
که ربات ها و ماشین های خودکار در زندگی 
عادی مردم نقش داشــته باشــند و زندگی 
را بــرای آنــان راحت تر کننــد. او مدتــی را در 
پاســادنا، کالیفرنیا گذراند و در آزمایشــگاه 
رانش جت ناســا کارآموزی کرد. پس از آن، 
مدتــی در شــرکت کالیفرنیا ســایبرنتیک، 
در Angle و Brooks کــه ربات هــای کمکی 
خودروســازی را تولید می کردند، مشــغول 
شــد و پــس از یــک ســال، تصمیــم گرفت 
شــرکت خــودش iRobot را تأســیس کند.  
در سال ۱۹۹۳ توانست اولین قرارداد دولتی 
خــود را بــا نیــروی دریایــی آمریــکا منعقــد 
کند و ربــات نظامــی زیردریایی مین یــاب را 
طراحی و اجرا کرد. با این ایده در سال ۲۰۰۰ 
توانســت ربات هــای عروســکی تولید کند 
که بــرای یادگیری زبــان طراحی شــده بود و 
با قلقلک دادن می خندید و ایــن ربات را در 
قفسه فروشگاه ها ارائه کرد. چالش جدید 
این بود که این بار ربات باید در دست مردم 

عادی به بهترین نحو عمل می کرد.
این قــدم باعــث شــد شــرکت iRobot وارد 
مسیر جدیدی شود و ربات های زیادی را با 

کاربری خانگی بسازد.

INTRODUCTIONمعرفی
I N T E R V I E W

روی یک کار تمرکز کنید
گفت و گو با بهاره دارابیان، بنیان گذار دکوتک که در حوزه نجاری 

فعالیت می کند؛ حرفه ای مردانه که کمتر زنی در آن مشغول است

نجار! این کلمه ای  اســت که وقتی می شنویم، تصویر یک 
آقای نجــار در ذهن مان نقــش می بندد، اما ممکن اســت 
پس از خواندن این مصاحبه و آشــنایی با یک خانم نجار 
موفق، ایــن کلیشــه از ذهن مان پاک شــود. پــای صحبت 
بهاره دارابیان نشستیم تا از شغل و هنرش برای ما بگوید. 
او محصــوالت دکوراتیــو چوبــی می ســازد و چندین ســال 
اســت به صورت تخصصی در این حوزه به تولید و حضور 
در نمایشگاه ها و فروش محصول مشغول است و برندی 
به نام دکوتک را مدیریت می کند. دارابیان ۲۸ ساله است، 
در هنرســتان گرافیک خوانده و در دانشــگاه نیز در رشته 
صنایع دستی مشغول به تحصیل شده است. او همیشه 
به ساخت صنایع دســتی، مخصوصاً محصوالت چوبی 
عالقه داشــته و به همین دلیل گرایش دانشــگاهی اش را 
صنایع چوبی انتخاب کردم. این زن دامغانی، حدود یک 

سال و نیم است که به تهران نقل مکان کرده است.

چــرا انتخــاب کردیــد کــه شــغل مردانه 
نجاری را برای کسب درآمد انتخاب کنید؟

مــن از دوران دانشــگاه عالقــه خاصــی بــه صنایــع چوبی 
داشــتم و تکنیک های زیــادی را نیز در دانشــگاه آموخته 
بودم. همین آشنایی با این تکنیک ها روز به روز عالقه من را 
بیشتر می کرد و چون استعداد خوبی هم داشتم، تصمیم 
گرفتم همین مســیر را برای ادامه زندگــی در پیش بگیرم. 
البته دایره  انتخابی من از حرفه  نجاری، بخش دکوراتیو و 
ظریف آن است؛ به دلیل اینکه ذاتاً خانم ها در این بخش 
تواناتر هستند. اما باالخره آموخته های من در حد دروس 
و کارگاه های دانشگاهی بود و می دانستم فوت وفن اصلی را 
باید پیش نجاران خبره درون کارگاه های حرفه ای بیاموزم. با 
خودم عهد کردم که تالش می کنم و باالخره کارگاه مناسب 
و استاد مطمئن پیدا می کنم و این شغل را ادامه می دهم. 
چندین تجربه ناموفق هم داشــتم که فضاهــای کارگاهی 
برای خانم ها مناسب نبود و من نتوانستم در آن کارگاه ها 
بمانم و مجبور شدم آنجا را ترک کنم، اما در نهایت استاد 
و کارگاه معتبر و مناسبی پیدا کردم و بسیاری از فنون را طی 

شاگردی استاد مجرب نجار، آموختم.

چه نیــازی را در جامعــه دیدید که حس 
کردید می توانید در فروش هم موفق باشید؟

پس از فارغ التحصیلی خیلی از دوســتان و اقوام کارهایی 
به من سفارش می دادند و من می دیدم از پس انجام کارها 
برمی آیم و مشتریان راضی هستند. در سال ۱۳۹۶ تصمیم 
گرفتــم بــه اداره میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی شــهر 
دامغان مراجعه کنم و برای راه اندازی کارگاه صنایع دستی، 
از فضای خانه اســتفاده کنم که به لطف خدا درخواستم 

در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 

از بازار داشته باشند؛
  مشتریان شرکتی که خدمات فین تک B2B را دریافت می کنند؛

  ارائه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای مانند حســابداران، مشــاوران و 
حقوقدانانی که می کوشند جایگاه خود را در اکوسیستم فین تک تعیین 

کنند.
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مورد موافقت قرار گرفــت و کارگاهم را راه انــدازی کردم. در 
همان فضا توانســتم نیازهای بازار را بیشتر بشناسم و به 

فروش مطمئن تر شوم.

چه راهی برای نفوذ به بازار پیدا کردید؟
خب در ابتدا به جز نزدیــکان، فرد دیگــری از فعالیت من 
باخبر نبــود و من ســعی کــردم در دو جنبه مســیری را در 
پیش بگیرم کــه بــه حضــورم در بــازار و جذب مشــتریان 
بیشــتر کمک می کرد؛ یکی معرفی بیشتر محصوالت با 
حضور در نمایشــگاه ها و دیگری شــناخت دقیق تــر بازار 

به  لحــاظ ســلیقه و کشــش قیمتــی. از زمانی 
کــه کارگاه را راه انــدازی کردم، همــواره مترصد 
نمایشــگاه های حضــوری، مخصوصــاً در 
تهران بودم. در برخی نمایشــگاه های کوچک 
شــرکت می کردم و بیشــتر زیورآالت چوبی را 
می فروختم و معموالً درآمدی بیشتر از هزینه 
رفت وآمد و اقامت، نصیبم نمی شد، اما همین 
حضورها باعث می شد بازار را بیشتر بشناسم 
و با هم صنفان خودم بیشتر آشنا شوم. حتی 
خاطرم هســت در نمایشگاه ســاالنه صنایع 

دستی بار اول فقط به عنوان مربی بخش سرگرمی کودکان 
به آموزش ساخت زیورآالت چوبی پرداختم، اما سال بعد 
در همان نمایشگاه غرفه داشــتم. بخش دیگر، شناخت 
دقیق نیاز مخاطب و هزینه ها بود. اوایل فارغ التحصیلی 
من ســری پرشــور داشــتم و تکنیک های بســیاری نیز در 
دانشــگاه آموخته بودم. دوست داشتم هر محصولی که 
می سازم پر کار و پرتکنیک باشــد. چندین ساعت چوبی 
بسیار نفیس و ارزشمند ساختم که هر کدام زمان زیادی 
از من گرفتــه بود. مشــتریان محصــوالت را می دیدند اما 
کسی پولی برای آن نمی پرداخت، چون هزینه تمام شده 
بســیار باال بود. با خود فکر کردم با این روش کسب وکارم 
رشــد نمی کند. به ســمت محصــوالت عمومی تــر رفتم و 
گاهی اوقات بخشــی از کار را به کارگاه های صنعتی دیگر 
می ســپردم و کارهای ظریف و پرداخت هــا را خودم انجام 
می دادم. این تصمیم هم به لحــاظ هزینه ها و هم فروش 

من را بسیار جلو انداخت.

از وسعت دکوتک برایمان بگویید. 
من در دامغان کارگاه خوبی داشــتم و اکنون در تهران نیز 
کارگاهم به اندازه نیاز مشــتریان است. با سایر نجاری ها 
همــکاری می کنــم و یک نفــر نیز به صــورت مســتقیم در 
کارگاه مشــغول اســت. بیــش از ۱۰هــزار دنبال کننــده در 
اینســتاگرام دارم و همه تالشــم این اســت در ایــن روزگار 
کرونایی که نمایشــگاه های حضوری تعطیل هســتند، با 

تبلیغات و معرفی محصوالتم در اینستاگرام، مشتریان 
بیشتری جذب کنم.

سرمایه اولیه این کار چقدر بود و چگونه 
آن را تأمین کردید؟

من یــک وام خوداشــتغالی بــه مبلغ پنــج میلیــون تومان 
دریافت کردم که با برادرم نصف کردیم و با مبلغ آن برخی 
ابزارهای مورد نیــازم را خریداری کردم. بخشــی از ابزارها 
را نیز در دوران دانشــگاه تهیه کرده بودم؛ البته تا مدت ها 
درآمدم را صرف توسعه  کار کردم. نکته مهم در کار با چوب 
این است که شــروع کار نیاز به ســرمایه اولیه 
زیادی ندارد. با ابزار اندک و کمی چوب و یک 
میز می توان شروع کرد؛ برعکس برخی هنرها 
که وسایل اولیه گرانی دارند، مثل سفال گری 
که حتماً باید برای شروع کوره خرید یا از کوره  
اجاره ای اســتفاده کرد که ایــن امر هزینه های 
اولیــه  کار را بــاال می برد. البتــه نباید ســرمایه  
یادگیری از اســتاد و تجربه عملی و همچنین 
استفاده از منابع رایگان موجود در اینترنت را 

نادیده بگیریم.

چه چشم اندازی برای دکوتک دارید؟
اولیــن برنامــه، شــروع کار آمــوزش اســت، چــون می دانم 
مخصوصــاً بــرای خانم ها آمــوزش نجــاری بســیار اندک 
اســت و بســیاری از آنان مثل خود مــن، بــرای آموختن و 
تمرین کــردن تکنیک هــای عملــی، دچار مشــکل کمبود 
فضای آموزش مناســب هســتند؛ چراکه محیط هــا اکثراً 
مردانــه هســتند.  تمایــل دارم بخــش صــادرات را هــم 
راه انــدازی کنــم، چون مــن اصــرار دارم کارهایی کــه تولید 
می کنم، اصیل و ایرانی باشد و در دنیا نظیر نداشته باشد. 
گســترش این تولیــدات در خود ایــران هم هنــوز جای کار 
دارد و امیدوارم بتوانم در این بخش نیز فعالیت مناسبی 

داشته باشم.

چه مشــکالتی در مســیر کارتــان وجود 
داشته و دارد؟

اولین مشکل که فضای مردانه کارگاه های نجاری است، اما 
مشکلی که شاید کسی خیلی به آن توجه نمی کند، تهیه 
مواد اولیه اســت. عمده فروشــان چوب معموالً در خارج 
از شــهرها فعال اند و فضای آنان کامالً مردانه و برای زنان 
نامناسب اســت؛ بنابراین من مجبورم برای خرید چوب 
حتماً با یک مرد همراه شــوم. این امر بخشــی از سرعت 
کار مرا می گیــرد، اما به هرحال بــا حضور بیشــتر زنان در 

هنرهای چوبی کم کم این فضا تعدیل خواهد شد.

ما به صورت ناخودآگاه، زنان را در کسب وکار مسئول نمی دانیم
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قطعــاً بــرای بســیاری از زنــان در ایــران و جهان 
پیش آمده کــه وقتی وارد جلســه یــا مذاکره ای 
می شوند، طرف مقابل بحث را جدی نمی گیرد و 
منتظر حضور مرد مسئول در سازمان می ماند. 
گاهی اوقات نیز اگر یک خانم در مســند ارشد 
ســازمان، همــراه بــا مــردان در تیم مذاکــره  یک 
شرکت یا کسب وکار باشد، طرف مقابل مذاکره، 
مردان را بیشتر خطاب می کند و آنان را مسئول 
امر می دانــد، در حالی کــه تصمیم گیــر اصلی، 
خانــم مذاکره کننده اســت. ایــن اتفــاق ممکن 
اســت ناخودآگاه رخ دهد، اما در عصر کنونی، 
زمان آن رسیده که در راســتای از بین بردن این 

رویکردها قدمی برداریم.
 Leanne M. Dzubinski و Amy Diehl
یــک مــاه پیــش گزارشــی پیرامــون ایــن رویکرد 
در نشــریه کســب وکار هاروارد منتشر کردند و 
نکاتی را برای از بین بردن این رویکرد ناخودآگاهِ 
تحقیرآمیز، برای زنان فعال در کسب وکار ارائه 

دادند.
آنان این رویکرد را ناباوری نقش زنان نامیدند. 
ناباوری نقش، نوعی سوگیری جنسیتی است 
که در آن زنــان به اشــتباه در نقش پشــتیبان یا 
کلیشــه ای زنانــه مثــل منشــی، معــاون اداری، 
گزارشــگر دادگاه، پرســتار و همســر دیــده 
می شــوند و برعکــس مــردان در گروه هــای 
غیرهم جنــس، بیشــتر در جایــگاه رهبــری یــا 
نقــش کلیشــه ای مردانــه، ماننــد مدیرعامــل، 
استاد، وکیل، دکتر یا مهندس فرض می شوند. 
در این موارد، زنــان باید انرژی و زمان بیشــتری 
را صرف نقش آفرینی و گاهی اثبات نقش خود 
کنند. سخنان آنها ممکن اســت فاقد اعتبار و 

اقتدار ذاتی موقعیت آنها باشد.
و  عمیــق  مصاحبه هــای  محقــق،  دو  ایــن 
بررســی های محتوایــی زیــادی انجــام دادنــد و 
تأییــد کردند که ایــن اتفاق بــرای تعــداد زیادی 
از زنــان، مخصوصــاً کســانی که در خــط مقدم 
مذاکره هــا قــرار داشــتند، رخ می دهــد. آنــان 
پیشــنهادهایی بــرای رفــع ایــن معضــل، در دو 

بخش بیان کردند. 

 توصیه هایی به همکاران و رهبران مرد 
سازمان

هنجارهــا را تنظیــم کنیــد: شــما می توانیــد در 
ایجاد برابری پرچم دار باشید و به منظور کمک 
به کاهش »ناباوری نقش«، هنجارهایی را برای 

سایر اعضای سازمان تعیین کنید.
نام و عنــوان زنان را در همه جلســات، اســناد و 
اطالعاتی که ممکن اســت در آن افراد به خوبی 
یکدیگــر را نشناســند، به صــورت اســتاندارد 

تعریف و بیان کنید.
از امضاهای تولیدشده خودکار در سیستم های 
ایمیل شرکت که شــامل نام، عنوان موقعیت و 

اعتبار زنان است، بهره ببرید.
ترفیعــات و مناصب جدیدی را که زنان کســب 
می کنند، از طریق ایمیل سراسری شرکت اعالم 
کنید و عناوین جدید افراد را در تمام جلسات تا 

مدت معینی بازگو کنید تا همه متوجه شوند.
در فرهنگ ســازمانی خود نشــان هایی شــامل 

عناوین شغلی روی لباس افراد بگنجانید.
برای جلسات، اتاق ها و میزها پالک هایی شامل 
عنــوان شــغلی در نظــر بگیریــد تــا مراجعــان و 

همکاران، مناصب را فراموش نکنند.
بــه تصاویــر و چینــش محــل کار توجــه کنیــد. 
به طور مثال در یک محیط پزشکی اگر تصاویر 
آویخته شــده به دیوار، تصویر زن پرستار و مرد 
پزشــک اســت، بدانیــد به طــور ناخــودآگاه، بــه 

ناباوری نقش زنان دامن زده اید.
اگر عــادت به اســتفاده از عناویــن در صدا زدن 
همکاران دارید، بــدون در نظــر گرفتن جنس و 

سن همه را با عنوان صدا بزنید.

 توصیه هایی برای زنان در محیط کار 
یــد:  ایــن اتفاقــات را شــوخی نگیر
به صــورت معمــول بــرای برهم نخــوردن جــو 
جلســات یا موفقیــت در مذاکــرات، در صورت 
چنین ناباوری هایی، زنان مســئله را به شــوخی 
و مزاح می گیرند تا کار ادامه پیدا کند و این امر 

باعث دوام این نگاه می شود.
بــا همــکاران مــرد خــود متحــد باشــید کــه اگــر 
چنین اتفاقی افتاد، آنان به صورت کامل شــما 
را معرفی کننــد و نقش اصلی شــما را به عنوان 

مقام ارشد، گوشزد کنند. 
عوامل محیطــی را بهانــه کنید. اگــر همکارتان 
عــالوه بر اتحــاد با شــما معرفــی کاملی از شــما 
بیان نکــرد، شــما بــا شــوخ طبعی، ســعی کنید 
بدون مقصر جلوه دادن او و مهم دانستن عوامل 
محیطــی در حواس پرتــی همکارتــان، مجــدد 
خودتان را معرفی کنید. عنوان خود را به عنوان 
یک رئیس یا همکار، شفاف کنید و برای تأکید 
بر نقش زنان در سازمان، خود وارد عمل شوید.
اگر به درستی معرفی نشــدید، دچار ناراحتی و 
دلخوری در زمان جلسه نشوید و اجازه ندهید 
چیزی شــما را متوقف کند. تقصیــر را به گردن 
بگیریــد و بگویید مــن فرامــوش کردم خــودم را 
کامــل معرفی کنم و شــجاعانه، خــود را معرفی 
کنیــد. با زنــان همــکار خــود هماهنگ باشــید. 
اگر با یک خانم دیگر در جلسه هستید، سعی 
کنیــد بــه معرفــی همدیگــر و جایگاه ســازمانی 

همکارتان بپردازید.
این راه حل ها ممکن است ساده به نظر برسند، 
امــا بــا برداشــتن گام هایــی کوچــک و آرام برای 
تغییــر هنجارهــای محــل کار، مطمئنــاً برابــری 
جنســیتی را در نگرش هــا و رفتارهــا ترویــج 

خواهید داد.

مباحــث  داغ تریــن  از  یکــی  فینتــک  حــوزه  کــه  نیســت  شــکی 
کســب وکاری در دنیــای امــروز بــه شــمار مــی رود. همیــن کافی اســت که 
عبــارت  کــه  افــرادی  تعــداد  بــه  روزبــه روز  اخیــر  ســال های  طــی  بگوییــم 
امــا  اســت.  شــده  افــزوده  می کننــد  جســت وجو  اینترنــت  در  را  فین تــک 
می شــود؟ مربــوط  امــروزی  مالــی  صنعــت  بــه  چــرا  و  چیســت  فین تــک 

کتاب راهنمــای کاربردی و قابل فهم »فینتکبهزبانســاده« منابعی را 
که برای یادگیری تمام موضوعاتی که در صحنــه متغیر این صنعت نیاز دارید در 
اختیارتان می گذارد. این کتاب نوری تازه روی چشــم اندازمان از فین تک، که به 
سرعت تغییر می کند، می اندازد و به همین جهت منبعیارزشمند از اطالعات 
برای تمام کسانی است که در این حوزه کار می کنند یا به آن عالقه مند هستند. 
»فین تک به زبان ساده« دیدگاه ها، دانش و دستورالعمل هایی را از کارشناسان 
ایــن صنعــت از جملهاســتیواوهانلونوســوزانچیســتی ارائــه می دهد.

فاطمه 
طالبی پور  

Fatima.pour
@gmail.com
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خردهفروشی
R E T A I L

علی احمد هفته گذشته از شهر نیویورک به لس آنجلس 
رانندگی کرد، اما با وجود ســفر 41ســاعته و 2700مایلی، 
حتی یک بار هم نیازی به توقف برای غذا نداشت. دلیلش 
این است که او ماشین شخصی خود را رانندگی نمی کرد. 

در عوض، او سوار ون شرکت شد.
احمد، مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران روبومارت است؛ 
شرکتی مستقر در لس آنجلس که با آوردن کل فروشگاه 
برای مشــتری به جای یک ســفارش، مدل تحویل غذا را 

متحول می کند.
احمــد چنیــن توضیــح می دهــد: »روبومارت هــا اساســاً 
فروشــگاه هایی روی چرخ هایــی هســتند کــه می توانیــد 
با یــک ضربــه ســفارش بگیریــد.« مشــتریان روبومارت 
می تواننــد چیزی بیــش از تنقالت ســفارش دهنــد. این 
شــرکت همه چیز؛ از مواد غذایی گرفته تا دارو و بســتنی 

را تحویل می دهد.
بســتنی بخش بزرگی از شــروع روبومــارت بود. در ســال 

2008، احمد و عماد رحیم، مدیر ارشد استراتژی، هر دو 
در یونیلور کار می کردند؛ جایی که رحیم در بخش بستنی 
شرکت کار می کرد. با الهام از ون های بستنی، او این ایده 
را داشت که اشکال دیگر خرده فروشی را در جاده ها ببرد، 
امــا فنــاوری، کاری را کــه او و احمــد می توانســتند انجام 

دهند، محدود کرد.
حدود یک دهه بعد احمد دیسپچ مســنجر را ترک کرده 
بود؛ یک استارتاپ مستقر در بریتانیا که او در سال 2015 
تأســیس کرد و به کاربــران اجازه مــی داد هر چیــزی را در 
عرض یک ساعت با استفاده از پیام رسانی فوری تحویل 
بگیرند. این شــرکت بــا بیــش از 1.3 میلیــون دالر ارزش 
درخواستی در 20 روز اول موفقیت آمیز بود. اما در سال 
2017، احمد به ایاالت متحــده نقل مکان کرد و به خاطر 

ایده ای که در یونیلور داشتند، با رحیم ارتباط گرفت.
احمد گفت: »من در مورد تجربیاتم در مورد تحویل کاال 
به او گفتم و دوباره با ایده قدیمی که در یونیلور داشتیم، 

»روبومارت« به جای محصول، یک فروشگاه سیار در اختیار 
مشتریانش می گذارد و قصد دارد از این طریق تحوالتی در صنعت 

خرده فروشی ایجاد کند

فروشگاه متحرک روبومارت

جذابیت بازار خرده فروشی ۷۰۰ میلیونی منطقه مناپ

جذبسرمایهریتیلویسعودیهاازسیلیکونولی
یــن  اســتارتاپ ســعودی ریتیلــو در آخر
دور ســرمایه گذاری خــود 3۶ میلیــون دالر 
جمع آوری کرد. این سرمایه به شرکت اجازه 
می دهد تا بــه بازارهای جدید گســترش یابد 
و محصــوالت بیشــتری را به مجموعــه خود 
اضافــه کنــد. ایــن دور تأمیــن توســط گرافــن 
ونچرز مستقر در سیلیکون ولی و با مشارکت 
ســایر ســرمایه گذاران از جملــه گلوبــال 500، 
آگیلیتی، آئوجان، تک اینوست کام و منتورز 

فاند هدایت شد.
ایــن شــرکت گفتــه ســرمایه جدید بــه ریتیلو 
کمــک می کنــد تــا بــه جغرافیــا و محصوالت 
جدید گســترش یابــد. ریتیلــو که مقــر آن در 
ریاض اســت و در ســال 2020 تأســیس شد، 
یــک پلتفــرم B2B اســت کــه بــا صدهــا برنــد 
همکاری می کند تا با کمــک او زنجیره تأمین 

خرده فروشی خود را دیجیتالی کنند.
طلحه انصــاری، مدیــر اجرایــی ریتیلو گفت: 
»از آنجایــی کــه زنجیره هــای تأمیــن جهانــی 
تحت فشار قرار می گیرند، قیمت های کاالها 
را باال می برند و رشــد تولیــد ناخالص داخلی 
را کاهش می دهند، ارزش زنجیره های تأمین 

هوشمند اهمیت بیشتری پیدا می کند.«
بخش خرده فروشی با خدمت به 700 میلیون 
نفــر در منــاپ ]خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و 
پاکستان[، تقریباً 20 درصد به تولید ناخالص 
داخلی کمک و ده ها میلیون نفر را استخدام 
می کنــد. انصاری گفت: »با ارائــه راه حل های 
فنــاوری بــرای ایــن بــازار ضعیــف، مــا نه تنها 
زندگی را بهبود می بخشیم، بلکه اقتصاد کل 

منطقه مناپ را نیز ارتقا می دهیم.«
ریتیلــو گفــت صنعــت خرده فروشــی در 
منطقــه منــاپ )کــه ارزش آن 500 میلیــارد 
دالر اســت(، از بیش از 10 میلیون کسب وکار 
کوچــک تشــکیل شــده اســت. بــا ایــن حال، 
بیشــتر صنعــت خرده فروشــی غیررســمی 
و دیجیتالی نشــده اســت. کســب وکارهای 
کوچک باید به زنجیره هــای تأمین ناکارآمد و 
منابع مالــی محدود تکیه کننــد، در حالی که 

با حاشیه  ســود کم کار می کنند. ریتیلو قصد 
دارد بــا ســاختن مجموعه هــای فنــاوری برای 
این مشــاغل کوچک، به آنها کمک کند. این 
پلتفرم یک جامعه تجارت B2B ساخته که در 
حال حاضــر بیش از 50 هــزار خرده فروش در 

ماه از آن استفاده می کنند.
»نبیــل آبرهانــو«، شــریک گرافــن ونچــرز 
گفت: »مــا تحــت تأثیــر چیــزی هســتیم که 
ریتیلو در مدت زمان بسیار کوتاهی به دست 
آورده اســت. چشــم انداز آنهــا بلندپروازانه و 
الهام بخش اســت و مــا معتقدیم مشــارکت 
با آنهــا یــک ســرمایه گذاری تجاری مناســب 

است.«
ریتیلو با جمع آوری 45 میلیون دالر ســرمایه 
در کمتــر از 18 مــاه فعالیــت، تجارت خــود را 
به بیــش از 10 شــهر در عربســتان ســعودی، 
امــارات متحــده عربی و پاکســتان گســترش 

داده است.
کســب وکارهای  ریتیلــو،  اپلیکیشــن  در 
کوچــک می تواننــد کاتالــوگ وســیعی از 
بیــش از پنــج هــزار محصــول پیــدا کننــد که 
در کمتــر از 24 ســاعت مقابل منــزل تحویل 
داده می شــوند. آنهــا همچنیــن می تواننــد 
از خدمــات »االن بخــر، بعــداً پرداخت کن« 
اســتفاده کننــد کــه گزینه هــای پرداخــت و 
خطــوط اعتبــاری انعطاف پذیــری را بــه آنهــا 
می دهــد. همچنین خدمــات تجزیه وتحلیل 
داده را به فروشندگان ارائه می دهد تا به آنها 
کمک کنــد عملکرد فــروش و رونــد مصرف را 

ارزیابی کنند.
»هیمــاگ وایدیــا«، رئیس اســتراتژی ریتیلو 
گفــت: »اســتراتژی چندبــازاری از روز اول 
غیرمتعارف و چالش برانگیز بــود... کرونا نیز 
آن را چالش برانگیزتر کرد.« اما اکنون ریتیلو 
یک شرکت مقیاس پذیر است که با ساخت 
فناوری به 10 میلیــون خرده فروش در منطقه 
قدرت می دهــد و صدها میلیــون دالر درآمد 
ساالنه و همکارانی از ملیت ها و پیشینه های 

مختلف دارد.

REPORTگزارش

شرکت لجستیک هندی 
اکسپرس بیز یونیکورن شد

شرکتیباسهمیلیون
سفارشروزانه

اکسپرس بیز، یک استارتاپ لجستیک هندی که با چندین 
شرکت تجارت الکترونیک در این کشور کار می کند، در دور 
جدید تأمین مالی، ارزش خود را بیش از ســه برابر کرده و به 
1/2 میلیارد دالر رسانده است. این استارتاپ مستقر در پونا 
روز چهارشنبه اعالم کرد 300 میلیون دالر  جذب کرده است. 
اکسپرس بیز دومین استارتاپ مســتقر در پونا است که در 
طی روزهای اخیر به یونیکورن تبدیل شده است. استارتاپ 
بازرگانی الستیک ران نیز به تازگی گفته است سرمایه ای به 
ارزش 1/5 میلیارد دالر جمع آوری کرده است. اکسپرس بیز 
به بیش از 1000 مشتری از جمله غول خدمات مالی و تجارت 
الکترونیک پی تــی ام، اســتارتاپ تجارت اجتماعی میشــو، 
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ارتباط برقــرار کردیم. ما فکــر کردیم این واقعاً مشــکالت 
تحویــل را حــل می کنــد و بــا تحویــل فروشــگاه بــه جــای 
محصوالت، فرایند بسیار سریع می شود. پس این کاری 

است که ما انجام دادیم.«

 یک روش جدید برای نگاه کردن به پروسه 
تحویل کاال

احمد، رحیم و بنیان گذار سوم، یعنی تیگران 
شــاهوردیان، مدیر ارشــد فنــاوری فعلی، این 
شــرکت را در ســال 2017  و زمانــی تأســیس 
کردنــد کــه بســیاری از برنامه هــای تحویــل 
غــذا ماننــد اوبرایتــس، دردش و گراب هــاب 
تــازه شــروع بــه کار کــرده بودنــد. اما این ســه 
بنیان گــذار آمــاده بودند تــا بر خــالف جریان 

حرکت کنند.
احمــد گفــت: »فعالیــت زیــادی در مــورد 
اتوماسیون خرده فروشی وجود داشت. برای 

شــروع این مفهوم جدید که ما آن را »اســتور هیلینگ« 
می نامیم، زمان واقعاً بسیار هیجان انگیزی بود، یک روش 

کامالً جدید برای نگاه کردن به تحویل است.«
یکی از مزایای استفاده از فروشگاه نسبت به مدل تحویل 
سنتی این است که امکان تحویل بیشتر را فراهم می کند، 
زیرا رانندگان زمان کمتری را برای رفت وآمد بین رستوران 
یا فروشگاه صرف می کنند، اما این مدل فقط به رانندگان 
کمک نمی کند تا در زمان خــود صرفه جویی کنند، بلکه 

مشتریان نیز از آن سود می برند.
احمــد توضیــح داد: »به دلیــل عــدم نیــاز بــه ایجــاد یک 
ســبد، ما کل فرایند ســفارش را حذف می کنیم، بنابراین 
مشتریان می توانند 20 تا 30 دقیقه در زمان صرفه جویی 
کنند. اگر تا به حال سفارش آنالین مواد غذایی داده اید، 
می دانید فرایندی واقعاً دشــوار است. با روبومارت، شما 

فقط روی یک دکمه ضربه می زنید.«
روبومارت یک نمونه اولیه کوچک از یک فروشــگاه مواد 
غذایــی بــدون راننــده را در نمایشــگاهی در ســال 2018 
معرفــی کــرد؛ جایــی کــه تماشــاگران از این مفهوم ســیر 
نمی شــدند. یک ســال بعد، او و تیمش یک نمونه اولیه 
روبومارت کامالً آماده جاده و بدون راننده را تکمیل کردند، 
اما تنها کاری که می توانســتند انجام دهند، آزمایش آن 
بود؛ زیرا منتظر بودند تا مقررات اداره ملی ایمنی ترافیک 

بزرگراه ها به نتیجه برسد.

 سهولت و کارآمدی توأمان
با این حال، احمد نمی خواســت منتظــر بماند، بنابراین 

روبومارت دوباره دست به کار شد.
او توضیح داد: »ما می خواستیم فوراً یک سرویس تجاری 
راه اندازی کنیم و این همان کاری است که ما انجام دادیم. 
برای مقابله با این چالش، تصمیم گرفتیم این سرویس را 

با رانندگان راه اندازی کنیم، اما در عین حال تجربه را برای 
مصرف کننده کامالً خودکار نگه داریم.«

پس از آزمایش نسخه آلفا در دســامبر 2020، روبومارت 
یــک نســخه بتــا را بــرای خدمــات تجــاری خــود در ژوئن 
راه اندازی کرد و ناوگان کوچکی از اسنک ها و روبومارت های 
داروسازی را با رانندگان به مشتریان در هالیوود غربی ارائه 
داد. به گفته احمد کاربران به طور متوســط 2.3 سفارش 
در هفتــه دارنــد؛ نتایــج فوق العــاده بــود. برای 
مقایسه در ســایر برنامه ها، کمتر از یک سوم 
کاربران برنامه تحویل غذا، بیش از یک بار در 

هفته سفارش می دهند.
این برنامه همچنین سرعت تحویل روبومارت 
را نشان می دهد. در حالی که زمان تحویل در 
دیگر برنامه ها به طور متوسط حدود 9 دقیقه 
برای هر ســفارش اســت، روبومارت این زمان 
را به یک دقیقه و 51 ثانیه رســانده است. این 
بدان معناســت که یک روبومــارت به تنهایی 
می تواند تا 5/۶ سفارش را در ساعت انجام دهد، البته با 

احتساب زمان بارگیری مجدد.
بخشــی از آنچــه روبومــارت را بســیار کارآمــد می کنــد، 
ســهولتی اســت کــه بــرای مصرف کننــدگان بــه ارمغــان 
می آورد. کاربران برنامه روبومارت می توانند با یک ضربه 
یک فروشگاه روی چرخ درخواست دهند و هنگامی که به 
جلوی محل اقامت آنها می رسد، متوجه آن شوند. سپس 
تنها کاری کــه آنها باید انجــام دهند این اســت که بیرون 
بیایند، ون روبومارت را با اســتفاده از برنامه باز کنند و هر 

چیزی را که می خواهند، بردارند.
و همه اینها بدون تعامل با انسان دیگری اتفاق می افتد. 
شیشــه های ون رنگی هســتند تا کاربــران نتواننــد راننده 
را ببیننــد و کل تجربه بــدون پرداخــت اســت. روبومارت 
از فنــاوری RFID بــرای ردیابی آنچــه کاربــران برمی دارند، 
استفاده می کند، ســپس یک رســید دیجیتال برای آنها 
ارسال می کند و پس از پایان خرید، کارت های اعتباری یا 

نقدی آنها را شارژ می کند.
مدل روبومارت برای رانندگان نیز بهینه شده است. مانند 
ســایر پلتفرم های تحویل غــذا، برنامــه راننــده روبومارت 
اطالعات سفارش، مســیریابی و همچنین اعالن هایی را 
ارائه می دهد که در صورت کم بودن موجودی به رانندگان 
هشــدار و اطالع می دهد که چه زمانی به بارگیری مجدد 

نیاز دارند.
هیچ شــرکت دیگری مانند روبومارت از مدل فروشگاهی 
بهره نبرده است. در ژانویه، این شرکت حق ثبت اختراع 
ســفارش خواربارفروشــی بــا یــک ضربــه را از طریــق یک 
مینی مــارت خــودران با فنــاوری بــدون پرداخــت دریافت 
کــرد، بنابرایــن وقتــی روبومــارت در نهایــت بــدون راننده 
شروع به فعالیت کند، برای رقبا سخت خواهد بود که از 

آن پیروی کنند.

فروشنده عینک لنزکارت، سازنده تلفن شیائومی، داروخانه 
آنالین نت مــدز و بازار آنالین اســنپ دیل کمــک می کند تا 
محصوالت خود را در سراسر کشور ارائه دهند. این شرکت 
در بیــش از 3000 شــهر و شهرســتان حضــور دارد و روزانــه 
بیش از سه میلیون سفارش را پردازش می کند. شرکت های 
خدمات دلیوری تجارت الکترونیکی شخص ثالث )خدمات 
زنجیره تأمین یکپارچه( به لطف گسترش تجارت الکترونیک 
و اســتارتاپ های تجارت اجتماعی که شــبکه های تدارکاتی 
خاص خود را ندارند، در چهار سال گذشته جذابیت زیادی 
بــه دســت آورده اند. ســال گذشــته تحلیلگــران برنشــتاین 
در گزارشــی نوشــتند: »از آنجایی که جمعیت بیشــتری از 

روســتاها و فضاهای نیمه شــهری هند شــروع به ســفارش 
آنالین می کنند، انتظار می رود این شــرکت های لجستیک 
سهم بیشتری از بازار را به دست آورند زیرا آنها کارآمدترین 
خدمــات تحویــل را به کدهــای پیــن در مناطــق روســتایی و 
نیمه شهری ارائه می دهند.« این استارتاپ که انتظار رشد 70 
درصدی در سال مالی جاری دارد، قصد دارد سرمایه های تازه 
را در یک شرکت »لجستیکی با خدمات کامل« مستقر کند. 
اکسپرس بیز با تعدادی از شرکت ها از جمله دهلیوری که برای 
عرضه اولیه یک میلیارد دالری در نوامبر ثبت نام کرده است، 
رقابت می کنــد. دهلیوری فدرال اکســپرس، ســافت بانک و 

تایگر گلوبال را از جمله سرمایه گذاران خود می داند.

درباره اپ آلفا که در راستای تجربه بهتر مشتریان خرده فروش ها 
طراحی شده است

سفارشی،شخصیولذتبخش

INTRODUCTIONمعرفی

اتصــال مشــتری »آلفــا« جدیدتریــن ابــزار فنــی 
است که با هدف بهبود تجربه خرده فروشی انجام 
می شود. این یک تالش بی پایان برای ارتقای تجربه 
خرده فروشی اســت که در نهایت به فروش خوب 
و ارتبــاط بــا مشــتری منجــر می شــود. دو عنصــر 
خرده فروشــی و فنــاوری، جدیدتریــن اپلیکیشــن 
موبایــل دیجیتالــی را راه انــدازی کرده انــد کــه برای 
تقویت و بهبــود روابط همکاران فروش و مشــتری 
طراحی شده است. »مارچلو ویگنوکی« و »رابرت 
تالیابــو«، بنیان گــذاران، اولین اپلیکیشــن اتصال 
مشتری آلفا را در ماه ژانویه در فروشگاه اپل معرفی 

کردند.
ویگنوکی و تالیابو پس از مشاغل اجرایی برجسته 
در خرده فروشی مد و فناوری، یک راه حل دیجیتال 
B2B2C به نام آلفا را تأسیس کردند. اولی بیش از 
20 ســال برای گوچی و ســپس کرینگ کار کرد. در 
آخرین نقش خــود در کرینــگ، او مدیر محصول 
برنامه های موبایل بود. تاجر ایتالیایی تیم نوآوری 
خرده فروشــی دیجیتال را ســاخت و همه قطعات 
 LUCE  .تنظیم کــرد LUCE و شــرکا را برای احیای
یک برنامه خرده فروشــی خصوصی اســت که هر 
روز توســط بیش از 1۶ هزار نفر از همــکاران فروش 
کرینگ در سراســر جهان استفاده می شــود. این 
یک راه حل دیجیتال انقالبی در تمام فروشگاه های 
جهانی این گروه لوکس مانند گوچی، سینت الرن، 

بالنسیاگا و... است.
تالیابو در سال 2005 مدیر نوآوری دیجیتال نایک 
شد و رهبری گروهی شبیه به استارتاپ در بخش 
بازاریابی را بر عهده گرفت تا استراتژی دیجیتال و 
تجربه محصول نایک پالس را که از حسگرهایی در 
کفش ها برای سنجش عملکرد استفاده می کرد، 
درک کند. این پروژه زمینه ساز نایک پالس، پلتفرم 
مستقیم برند تناسب اندام برای مصرف کننده شد. 
 OS  مدیر اجرایی فناوری، همچنین فناوری نایک

مورد استفاده در این برند را توسعه داد.
تخصــص ترکیبــی شــامل درک و بهبــود مــداوم 

تجــارب مشــتری و بخش فــروش در 
یک محیط لوکس بزرگ و همچنین 
طراحــی تجــارب جــذاب برنــد و 
محصوالت مصرفی برای استفاده 
میلیون ها نفر بود که اساس آلفا 

را ایجاد کرد.
یکی از ویژگی های منحصربه فرد 
این برنامه، عملکرد دوگانه است. 
یکــی بــرای مشــتریان و دیگــری 
بــرای کارکنــان. ایــن اپلیکیشــن 
و  شــخصی  »سفارشــی،  کــه 
لذت بخــش« توصیــف می شــود، 

بــرای ایجــاد یــک رابطــه عمیق تــر، 
معنادارتــر و کمتــر تجــاری بیــن دو 

کاربر طراحی شده است.
ویگنوکی می گوید: »نقش همکاران 

فــروش در حــال تکامل اســت. آلفا بــه آنها کمک 
می کنــد روی فعالیت های بــا ارزش تمرکــز کنند تا 
در وقت خــود صرفه جویی کنند و برای مشــتریان 
خــود مؤثرتــر باشــند. بــه نظر می رســد شــناخت 
ســبک و ترجیحات آنها، توجه مناســب بــه آنها، 
الهام بخشــیدن بــه آنهــا بــا ایده هــای جدیــد و 
مرتبط بودن، مهارت های اساســی جدیدی اســت 

که عملکرد آنها را مشخص می کند.«
تالیابــو در توضیح تفــاوت آلفا می گویــد: »اتصال 
مشتری یک خیابان دوطرفه است، همان طور که 
هر رابطه ای باید باشــد. محصوالت و راه حل هایی 
که ما در بــازار تجزیه وتحلیــل کردیم، عمدتــاً روی 
بخش فروش و برندها برای سازمان دهی نیروی کار 
متمرکز هستند تا کانال ارتباطی بیشــتری را برای 
بازاریابی بیشتر به مشتریان مدیریت کنند. البته 
ارزش بسیار کمی برای مشتری ایجاد می شود. به 
ما بگویید چقدر هیجان زده می شوید زمانی که پیام 
»تولدت مبــارک« یا کمپینــی را از طریــق ایمیل از 

فروشنده خود دریافت می کنید؟«
در اینجــا نحــوه کار، بــه گفتــه تالیابو آمده اســت: 
»همــکاران فروش، برنامه را برای ســبد مشــتریان 
خــود مدیریــت می کننــد. مشــتریان دایــره ای از 
همکاران فروش قابل اعتماد دارند که از یک فید از 
محصوالت انتخاب شده برای آنها الهام می گیرند. 
آلفــا داده هــای مهــم را در هــر تعامــل جمــع آوری 
می کند - پسندیدن، نپســندیدن، ترجیحات - و 
به روزرســانی ها و نمایــه مشــتری را غنــی می کند. 
داده های مشــتری فقــط یک فهرســت معامالتی 
از خریدها و شــماره های تماس نیست. سرشار از 
بینش ارزشــمندی است که به طور ســنتی پس از 
خروج مشتری از فروشگاه از بین می رود. همچنین، 
مشتریان می توانند نظر یا پیشــنهاد محصول را 
بپرسند و منتظر بمانند تا فروشنده آنها دیواری از 
ایده ها را برای آنها جمع کند و با یک کلیک فوراً آنها 
را خریداری کند یا زمانی را برای امتحان در فروشگاه 

تعیین کند.«
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گفت و گو با احمد میردامادی، مدیرعامل پلتفرم بانکداری باز »سنباد«؛ او معتقد است 
آینده از آِن سیستم های نوین بانکداری است و رگوالتور به جای دخالت در جزئیات اجرایی 

فعالیت کسب و کارها، باید با دانش و آگاهی تنظیم گری کند

بــرای شــروع، خــوب اســت تعریفــی از 
بانکداری باز داشته باشیم. این نوع از بانکداری چه 
تفاوتــی بــا بانکــداری ســنتی دارد؟ رونــد حرکــت 
کشــورهای پیشــرفته در ایــن زمینــه به چه شــکل 

است؟
توصیف و چیستی بانکداری باز، تا حدودی شاید مبهم به 
نظر برسد. در واقع در بانکداری باز، خدمات بانکی محدود 
به شعبه ها نمی شوند و به یاری ابزارهای فناوری اطالعات، 
پلتفرم های مناسب تری برای آن تعریف می شوند. از جمله 
در این مدل کاربران این شانس را دارند تا با مقایسه خدمات 
مالی شرکت های مختلف، مناسب ترین ســرویس را برای 
خود انتخاب کنند. من ترجیح می دهم بیشتر از شرایط و 

نتایج این مدل کســب وکار صحبت کنیم 
تا بهتر متوجه کارکردهای آن شویم. شاید 
دلیــل ارجحیــت بانکــداری باز نســبت به 
بانکــداری ســنتی، ایــن اســت کــه جامعه 
جهانــی کــه در حــال تبدیل شــدن بــه یک 
جامعه دیجیتال است، نیاز به فرایندهای 
دیجیتــال دارد؛ به ویــژه ایــن شــامل حــال 
تســهیالت و تبــادالت مالــی می شــود. بــه 
ایــن معنــی بایــد تعاملــی میــان نهادهای 
ارائه دهنده خدمات شــکل بگیــرد. چنین 

کاری به سادگی ممکن نمی شود، مگر اینکه همه فرایندها 
در فضای رایانش ابری انجام شود. این فضای ابری الزاماتی 
دارد، از جمله اینکه اشتراک و یکسان سازی APIها می تواند 
در اینجا نقش مؤثری ایفا کند. در اصل بانکداری باز به دلیل 
ایجاد یــک دروازه واحد می تواند تأثیر مهمی روی چابکی، 

هزینه و توسعه کسب وکارها داشته باشد. 
به عالوه نکته ای که کمتر در بانکداری باز به آن پرداخته شده 
و موجب ایراد ابهام امنیتی در این نوع ارائه خدمات شده، 
موضوع تقلب اســت؛ چون ســرویس در اختیار طرف های 
سوم قرار می گیرد که لزوماً برای تأمین کننده شناخته شده 
نیســتند. اما در واقع از آنجا که در اینجا رفتار مشــتری در 
حالت های مختلف مورد بازبینی قرار می گیرد، کشف تقلب 
)Fraud( در آن بســیار سریع اســت و در مراحل اولیه ورود 
کاربر به ســرعت این موضوع مشخص می شــود. در حالی 
 که در یک بانک سنتی به دلیل اینکه یک  رویه ثابت دارد، 
می توان با شناسایی رویه و نقاط ضعفش، مرتکب تقلب 

شــد. ولی اینجا چون ترکیبی از رویه های مختلف را داریم، 
به سختی می توان در آن تقلب کرد.

موضوع دیگری که با شــیوع کوویــد 19، نیازش بیــش از هر 
زمان دیگری احساس شد، این است که اقتصاد دیجیتال 
به دنبــال کاهــش تقاضای ســفر اســت. کاهــش تقاضای 
ســفر، حرکت و حضور به این معنی اســت که نیاز بــه ابزار 
دیجیتــال داریــد. کارایــی این ابــزار دیجیتــال لزومــاً از یک 
مبدأ حاصل نمی شود؛ بنابراین حرکت به سمت اشتراک 
منابع بسیار مهم است. اشتراک منابع هم یعنی هم افزایی 
تأمین کنندگان که در تعامــالت بانکداری باز بــه دلیل نوع 
تعاملی که این مدل از بانکداری ایجاد می کند، شدنی است. 
موضوعاتی چون امنیت اطالعات و بهره گیری از تکنولوژی 
بالکچین نیز در آن بســیار مؤثر اســت. ایــن را هم 
تأکید کنم که مشابه ساختار PSPها هیچ اطالعاتی 
از کاربران حقیقی یا حقوقی در کانال های بانکداری 
باز رسوب نمی کند و هر سامانه تنها به بخشی از 
اطالعات دسترســی دارد که طبق پروتکل ها خود 

مشتری اجازه داده است.

بانکــداری باز چه تأثیــری می تواند روی 
کســب وکارهای نوآور بگذارد و چه نمــودی در این 

جنس از اقتصاد خواهد داشت؟
اقتصاد دیجیتال در پیشــبرد و شــکوفایی اقتصاد نوآوری 
و نوآفرینی بســیار اثرگــذار اســت. در اقتصاد نــوآوری الزم 
اســت به هســته های کوچــک و کســب وکارهای کوچک و 
متوسط )SME( آزادی و قدرت عمل دهید و این امکان را در 
اختیارشان بگذارید که ایده ای که در ذهن دارند، به سرعت 
پیاده سازی کنند؛ بنابراین باید دسترسی آسانی به ابزارها 
و منابع اطالعاتی داشــته باشــند. همچنین این روند باید 
بسیار کم هزینه باشد، زیرا ترکیب کسب وکارهای کوچک 
قرار اســت بــا هــم ترکیــب شــوند و محصــوالت و خدمات 
نوآورانــه ای را بــه جامعه عرضه کننــد و آنها تــوان پرداخت 
هزینه های سنگین را ندارند. مضاف بر اینها، امکاناتی که 
در اختیار کســب وکارهای کوچک و متوسط قرار می گیرد، 

باید چابک باشد. 
وقتــی همــه ایــن ویژگی هــا را در کنــار هــم قــرار می دهیــد، 
درمی یابید که سیستم های سنتی امکان ارائه آن را ندارند. 
وقتی می خواهید با یک نهاد مالی مثل بانک تعامل کنید، 

اوالً این نهاد بسیار سنگین است و این به ضرر کسب وکار 
کوچک تمــام می شــود. ثانیاً چابک نیســت و کســب وکار 
کوچکی که زمان رسیدن محصول یا خدمتش به بازار باید 
بسیار کوتاه باشد، زمان را در این تعامل از دست می دهد. 
ثالثاً هزینه این تعامل برای کسب وکارهای کوچک سنگین 

است. 
در دوره ای نهادهــای حاکمیتــی در بــرج عــاج قرار داشــتند 
و تعامل با آنها مســتلزم آن بود کــه طرف مقابل هــم الزاماً 
مجموعه بزرگی باشــد. اما واقعیت این اســت کــه در حال 
حاضــر اقتصاد در دســتان کســب وکارهای خرد اســت که 
با ترکیب ســرویس ها در اقتصاد نقش بســیار ســازنده ای 
دارند، بنابراین باید ســازوکاری ایجاد شــود که آنها بتوانند 

وارد تعامل شوند. 
در این مســیر مجموعــه مــواردی که گفته شــد، مــا را ملزم 
می کند که به ســمت محصوالت و نحوه ارائه محصوالتی 
برویم که این نیازها را پوشش دهد. به نظر می رسد بانکداری 
باز یکی از بهترین گزینه هاست. واقعیت این است که در 
این حوزه نمی توان با قطعیت ســخن گفت، زیرا همه چیز 
در آن نسبی است. اقتصاد موجودی سیال و تغییرکننده 
با زمان است و شما باید ابزارهایی داشته باشید که بتوانند 
خــود را با شــرایط تطبیق دهنــد و ظاهــراً می توانیم بگوییم 
هم اکنون بانکداری باز این ویژگی ها را بسیار بهتر از مدل های 

دیگر دارد. 

یعنــی ممکن اســت در آینــده تغییراتی 
اتفاق بیفتد که نقش بانکداری باز تغییر کند یا کنار 
گذاشــته شــود؟ یا ســاختار درســتی دارد کــه فقط 

ممکن است اصالحاتی روی آن صورت پذیرد؟
این اتفاق کــه بانکــداری باز بر اســالف خود غلبــه می کند، 
اجتناب ناپذیر است. واقعیت این است که شما نمی توانید 
درخواست ابزارهای تجارت به شکل دیجیتال داشته باشید 
ولی نخواهید این را روی مبادالت مالی و بانکی اعمال کنید. 

این غیرممکن است. 
لذا یا باید کل سیســتم را ســنتی نگه داریــد که غیرممکن 
است - زیرا نمی توان خود را از حرکت جهانی آن هم با این 
سرعت و شتاب جدا کرد و این خواست و نیاز جامعه امروزی 
و به ویژه نسل های وای )Y( و زد )Z( است - یا باید همه اجزا 
از جمله بخــش پرداخــت و تبــادل را نیز دیجیتالــی کنید؛ 

 مخالف خوان ها 
خواهــند باخت!

چراسنباد؟
پلتفرم بانکداری باز »سنباد« از چند وجه 
قابل تأمل اســت. یکی اینکه این پلتفرم 
از همکاری 9 بانــک با یکدیگر پدید آمده 
اســت. در شــرایطی کــه کســب و کارهای 
کوچــک و متوســط به ســختی حاضرنــد 
بــرای بــزرگ کــردن کیکــی کــه همــه از آن 
سهم می برند، وارد همکاری و پیش بردن 
پروژه های مشترک با همتایان خود شوند، 
این اقدام 9 بانک خصوصی حائز اهمیت 
خواهد بــود. بانک هایــی که بــه میزانی از 
بلوغ و پختگی رسیده اند و دریافته اند قرار 
نیست هرکدام چرخ را از نو اختراع کنند و 
به سبب این همکاری و شراکت می توانند 
هزینه های نوآوری در سیســتم خود را به 
حداقل برســانند و در عین حــال از آینده 
حــوزه ای کــه در آن مشــغول بــه فعالیت 

هستند، جا نمانند.
نکتــه دیگری کــه در مــورد ســنباد جالب 
توجه اســت، این اســت که در همــه امور 
خود چابکی را ســرلوحه فعالیت هــا قرار 
داده اســت. از انجام توافق میان بانک ها 
گرفته تا راه اندازی پلتفرم و مســیر انجام 
کارهــا در آن. بــه ادعــای مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، احمد میردامادی، هرکســی که 
ســنباد را به عنوان پلتفــرم بانکــداری باز 
خود انتخــاب کند، می توانــد این چابکی 
را در بخش هــای مختلــف آن مشــاهده 
کند. دلیلش هم این است که میردامادی 
می دانــد در عصــر اقتصــاد دیجیتــال، 
کســب و کارها و افراد فرصتی برای گرفتار 
شــدن در الیه های مختلــف بوروکراتیک 
را ندارند و بــرای انجام تبــادالت، دریافت 
تســهیالت و هر فعالیت مالی دیگر باید 

با بیشترین سرعت ممکن اقدام کنند.
یکــی از مواردی کــه به گفتــه میردامادی، 
می تواند پاشنه آشیل بانکداری باز باشد 
و طرفداران سیســتم های ســنتی روی آن 
مانــور می دهند، مســئله امنیت اســت. 
ســنباد با اســتفاده از فناوری بالکچین و 
جلوگیری از رســوب اطالعــات در پلتفرم 
)مانند ســایر پلتفرم های بانکــداری باز(، 
راه ایــن قبیل انتقــادات را بســته اســت. 
مدیرعامل ســنباد می گوید سیســتم ها 
طوری طراحی شــده اند که کشــف تقلب 
هــم در آن به ســختی می توانــد صــورت 
پذیرد و از ایــن حیث از بانکداری ســنتی 

پیشروتر است.
نگاهی به رشــد نئوبانک ها و پلتفرم های 
بانکــداری بــاز در چنــد ســال اخیــر در 
سراسر دنیا، به ما نشان می دهد که آینده 
بانکــداری و سیســتم های مالــی بــه ایــن 
سمت خواهد رفت و ما چاره ای نداریم جز 

اینکه خود را با این روند هماهنگ کنیم.

COVER STORYداستان جلد

»بیایید 30 سال گذشته را مرور کنیم. دوران پیش رو چندان آرام تر از گذشته نخواهد بود. و ما حتماً دچار مخمصه خواهیم شد، اگر در رفتارهایمان تغییری ایجاد نکنیم.« این نقل قول از 
»پیتر سنگه« را احمد میردامادی، مدیرعامل »سنباد« می گوید. سخنی که می تواند خالصه نسبتاً خوبی از میاحثی باشد که در گفت و گو با میردامادی مطرح شد؛ اینکه بانکداری سنتی دیر 
یا زود باید بپذیرد دوره اش گذشته است و بانکداری باز ببا شفافیت، چابکی و هزینه پایینش در کنار حفظ امنیت، در آینده ای نزدیک از بانکداری سنتی پیشی می گیرد. به همین دلیل هم 9 
بانک در همکاری با یکدیگر پلتفرم بانکداری باز »سنباد« را ایجاد کرده اند. میردامادی می گوید چه بپسندیم، چه نپسندیم، دنیا به سمت دیجیتالی شدن در حال حرکت است. در این میان 

رگوالتور نیز چاره ای ندارد جز اینکه به جای دخالت در جزئیات انجام کار توسط کسب و کارها، بزرگی کند و با بینش و آگاهی، دست به تنظیم گری صحیح بزند.
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بنابراین از این روند گریزی نیســت. فعالً به نظر می رســد بهترین 
راهکار برای دیجیتالی شدن ابزارهای مالی، بانکداری باز است. به 
همین دلیل هم بسیاری از کشــورهای دارای اقتصاد مدرن به این 

سمت حرکت کرده اند. 
به عنوان نمونه کاربرد پرداخت های مبتنی بر حساب در سامانه های 
بانکداری باز افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس اطالعاتی 
که در دست است، تا پایان سال 2021 میالدی، در انگلستان بیش 
از 2/5 میلیارد پوند با اســتفاده از ابزارهای بانکداری باز پرداخت 
شــده که به طور قابل توجهی خطر تقلب، خطای مشتری هنگام 
پرداخــت و همچنین هزینــه تراکنــش را کاهش می دهــد و باعث 
صرفه جویی در هزینه مالیات دهندگان نیز می شود. در پایان سال 
2021، در مجمــوع بیــش از 2۶/۶ میلیــون پرداخت بانکــداری باز 
انجام شده که نشان دهنده افزایش 500 درصدی آن طی یک سال 
اخیر بوده است. این پلتفرم ها 4/5 میلیون نفر کاربر فعال دارند که 
3/9 میلیون نفر کاربران حقیقی هستند و تقریباً هر شش ماه، یک 
میلیون نفر به تعداد این کاربران افزوده می شود. یک نظرسنجی 
در اروپا اعالم کــرده که فین تک هایی کــه از بانکداری باز اســتفاده 
کرده انــد، کاهش 50 درصــدی هزینه هــا را گــزارش داده اند و بیش 
از 70 درصد آنها از این نوع ســرویس راضی بوده و توصیه کرده اند 
که این می تواند ادامه دار باشــد. بر اســاس ایــن آمارها درمی یابیم 
که این سیستم به سرعت در حال  رشد است. این آمار در بریتانیا 
به خصوص از این نظر حائز اهمیت اســت که در میان کشورهای 
اروپایی همیشه مرکز شاخص نهادهای مالی بوده است و هر زمان 
که روندی در این کشــور با همه محافظه کاری ها و آینده نگری های 
نهادهای مالی شان شکل می گیرد، می تواند نشــان دهنده جدی 

بودن آن روند در کشورهای توسعه یافته باشد. 
نگاهی به آمار 20 نئوبانک اول دنیا نیز نشــان از اهمیت و جدیت 
این روند دارد. اعــداد و ارقــام نئوبانک ها از این  جهت کــه ابزارها و 
رویکردهای مشــترکی با بانکداری باز دارند، مهم هستند. شیمه 
)Chime( که بزرگ ترین نئوبانک دنیاست، ارزشی در حدود 14/5 
میلیارد دالر دارد و ارزش بیستمین نئوبانک جهان، آسپیریشن 
)Aspiration( بیش از 0/5 میلیارد دالر اســت. درســت است که 
این نئوبانک ها در اندازه بانک هایی معظمی نظیر HSBC یا لویدز 
)Lloyds( نیستند، اما وقتی سرعت رشدشان را می بینید، متوجه 
میزان اهمیت شان می شوید. وقتی بانکی در یک دوره پنج ساله در 
آمریکای جنوبی و در کشوری مانند برزیل توانسته رشد عجیبی 
مثل ان یو )NU( داشته باشد، درمی یابید در ادامه مسیر هم اتفاقات 
بزرگ تری برایش رقم خواهد خورد و بانکداری سنتی ممکن است 
بخش عمده ای از مشتریان خود را از دست بدهد و این اصالً اتفاق 
دوری نیست.  پتر دراکر می گوید در حوزه تجارت مدرن پیش از هر 
چیزی باید بدانیم چه  کارهایی را نباید انجام دهیم! همین جمله مرز 
خوبی میان بانکداری باز با بسیاری از تحوالت دیگر ایجاد می کند. 

همان طور که خودتان اشاره کردید، نئوبانک ها 
قرابت هایــی بــا پلتفرم هــای بانکــداری بــاز دارنــد. در مورد 
نئوبانک ها تحلیل هایی در جهان نوشته شده که می گویند 
چنانچــه عمــر نئوبانک هــا، میــزان درآمــد و میــزان 
بدهی هایشان را با بانک های سنتی مقایسه کنید، متوجه 
فاصله بســیار معنادارشــان می شــوید؛ بنابرایــن نباید در 
موردشان ذوق زده شد و تصور کرد که آینده از آنِ آنهاست، 
بلکه باید منتظر ماند و دید که در آینده چه اتفاقی برایشان 

رخ می دهد. نظر شما در این باره چیست؟ 
من نزدیک به ســه دهه ارتباط نزدیکی با حوزه فناوری داشــته ام و 
در دهه اخیر هم در حوزه بنکینگ فعالیت جدی کــرده ام. چیزی 
که من طی این مدت مکرراً مشاهده کرده ام این است که نوآوری ها 
در ابتدا نادیده گرفته می شوند و حتی در برخی موارد برخوردهای 
ناخوشایند و قهری با آنها صورت می پذیرد. این ربطی به کوچک یا 
بزرگ بودن آن کسب و کار یا حوزه نیز نداشته است. ما این برخورد 
را با آمازون که زمانی کتاب فروش بود و االن بزرگ ترین خرده فروش 
اســت و هیچ کس نمی تواند نادیــده اش بگیرد، دیده ایــم. حتی در 
مورد گوگل که در ابتدا یک موتور جست و جوی ساده بود ولی االن 

می تواند کامالً جریان اطالعاتی را در جهان تغییر دهد، این اتفاق 
رخ داد. رمزارزها را نیز در ابتدا یا نادیده می گرفتند یا به دیده تحقیر 
به آنها می نگریســتند. اما دیدیــم بیت کوین که ارزشــش از چند 
دالر شــروع شــده بود، حاال چند ده هــزار دالر ارزش دارد. در مورد 
استیبل کوین ها که شرایط از این هم متفاوت تر است و می بینیم 
حجم زیادی از تبــادالت از طریق تتر انجام می شــود، با اینکه تتر 
می تواند مستقیماً تحت نفوذ بانک مرکزی آمریکا نباشد و فدرال 
رزرو نمی تواند روی آن تأثیر مستقیم بگذارد. هر زمان این مخالفان 
از اســتدالل بازمی مانند، بــه دغدغه هــای امنیتی پنــاه می برند و 

می گویند فالن نوآوری، موارد امنیتی را رعایت نمی کند.
در مورد بانکداری باز و نئوبانک ها هم همین شرایط حکمفرماست. 
گمان می کنم حرف های این چنینی را معتقدان به بانکداری سنتی 
می زنند که طبیعی هم هست. این نگرانی گاهی از عدم شناخت 
می آید و معموالً هم در جایی که بانکداری باز یا هر تکنولوژی دیگری 
وارد می شــود، در برابــرش مقاومت می کنند. البتــه برخی نگرانی 
واقعی در مورد امنیت اطالعات و حقوق مشتری و حفظ حریمش 
دارند. اما بعضی دیگر نگران شفافیتی هستند که این سیستم ها 
ایجاد می کنند و طبعاً تغییر دشوار است؛ به ویژه برای کسانی که 

ذهن و نگاه شان روی سیستم های سنتی قفل شده است. 
در حقیقــت فناوری هــای این چنینــی، خصوصــاً بانکــداری بــاز 
به شــدت فضای شــفافی ایجاد می کنند، زیرا در این میان نهادی 
وجود ندارد که بخواهد کنترلی روی اطالعات داشته باشد و دیده 
شــدن یا نشــدن این داده ها، به صاحب اصلی اطالعات بستگی 
دارد و او دربــاره اش تصمیــم می گیــرد. در اصــل در اینجــا برآینــد 
شــعور اجتماعی اســت که قانون گــذاری می کنــد؛ همــان اتفاقی 
که در ارزش گــذاری رمزارزهــا رخ می دهد. در واقع همه نســل های 
جدید فناوری، اعم از بالکچین، رمزارزهــا ، نئوبانک، بانکداری باز 
و... از ایــن لحاظ به هم شــبیه هســتند که هیچ نهاد یا شــخصی 
در آنجا قانون گذار مطلق نیست و قانون بر اســاس رفتار کاربرانی 
که در آن فضا هستند، به وجود می آید. اگر بازیگران قدیمی - در 
اینجا بانکداری سنتی - قصد دارند در زمین بازی بمانند، باید به 
این گفته »پیتر ِسنگه« توجه کنند که می گوید: »بیایید سی سال 
گذشته را مرور کنیم. دوران پیش رو چندان آرام تر از گذشته نخواهد 

بود. و ما حتماً دچار مخمصه خواهیم شــد، اگر در رفتارهایمان 
تغییری ایجاد نکنیم.« این حرف به نکته خیلی مهمی اشاره 

می کند؛ اصالً الزم نیســت هوشــمندی چندانــی به خرج 
دهید و کافی است نگاهی به پشــت سرتان بیندازید تا 
تغییراتی که ایجادشده را ببینید. تغییرات آینده اگر با 

سرعت بیشتری اتفاق نیفتد، قطعاً کندتر نخواهد 
بود. چنانچه این بازیگران ســنتی برنامه مهاجرت 
)Migration Plan( خود را بر اســاس منافع خود 
و مشتریان شان تنظیم نکنند، حتماً این بازی را 

خواهند باخت. 
 »Breaking Banks« توجه شــما را بــه کتــاب
نوشــته »برت کینگ« کــه به نام »گسســت 
بانک ها« ترجمه شده است، جلب می کنم. 
آنجا کامالً نقشــه راهی مشــخص شده که 
نشان می دهد کدام قســمت از بانک های 
ســنتی در حــال از بیــن رفتــن اســت. مثالً 
تســهیالت خرد کم کم از انحصار و کنترل 
بانک هــا خــارج می شــود و سیســتم های 
دیگری جایگزین آن می شوند یا مبادالت در 

فضای شبکه های اجتماعی شکل می گیرند و 
در نتیجه اهمیت سیستم های اعتبارسنجی و 

بیمه ها دوچندان خواهد شد و نقش های جدیدی 
پیدا می کننــد. حتی در کشــور مــا که محافظــه کاری 

در سیســتم های مالــی بیشــتر اســت، ایــن اتفــاق در حــال 
وقوع اســت. به نظرم بانکداری ســنتی به جای رد کــردن این 
سیستم جدید، باید به این فکر کند که چگونه می تواند یک 
همزیستی مسالمت آمیز با این فناوری ها داشته باشد و 

این انتقال نسل را آرام و نرم به سرانجام برساند.

تمام این مقدمات را گفتیم که به پلتفرم بانکداری 
باز »سنباد« برسیم. لطفاً بفرمایید که سنباد با چه تفکری 
و بر اساس چه نیازی شکل گرفت؟ چون ما پلتفرم بانکداری 
بــاز دیگــری هــم در کشــور داریــم. وجه تمایــز ایــن پلتفرم 

چیست که لزوم راه اندازی سنباد را احساس کردید؟
سنباد پلتفرم بانکداری باز 9 بانک ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، 
ســامان، ســپه )انصــار(، ســینا، شــهر، کارآفریــن و ملل اســت. به 
گمانم بــا توجه به شــرایط حاکــم بر جامعــه امروز کشــور، حرکت 
ســنباد پیشــروتر از زمــان بــود، از ایــن جهــت کــه نهادهایــی کــه 
نوعی تمامیت خواهــی در ذات رقابتــی خود دارند، بــه این نتیجه 
رســیدند که در اشــتراک منافــع می تواننــد نتایج بهتــری بگیرند. 
این اتفاق خوبی بود، زیــرا بانک هایی از گروه هــای مختلف از نظر 
ساختاری و زیرساختی که دارای گروه های مشتری متفاوتی بودند، 
تصمیم گرفتند تعامل کنند و پلتفرم مشــترکی داشــته باشــند. 
این نشــان دهنده همان الزاماتی اســت کــه گفته بــودم وضعیت 

را تغییــر می دهــد. الــزام بــازار، خصوصاً بــرای نهــادی مالی 
کــه هزینــه و درآمــد در آن اهمیــت بســیاری دارد، 

تصمیم گیرنــدگان را متوجــه ایــن موضوع 
کرد که به تنهایی هزینه های سنگینی 
را متحمــل می شــوند تــا مشــتری ای 
را جــذب کننــد کــه در نهایــت تنهــا 
مشــتری آنها نیســت و از بقیــه نیز 
ســرویس می گیرد، چون هر بانکی 
فقــط می تواند بخشــی از نیاز یک 
مشــتری را رفــع کنــد. بــه همیــن 
دلیل آنها دریافتند که بهتر است 
کنسرسیومی از چند بانک تشکیل 
دهنــد. به ایــن ترتیب ایــن بانک ها 

سرویس هایشــان را بــه اشــتراک 
می گذارند. این اتفاق نتایج خوبی دارد. 

اول اینکه هزینــه بانک کاهش می یابد 
و نحوه تعاملش با مشتریانی که 

هرکدام نگاه ها و خواســته های متفاوتی دارند، ســاده تر می شــود. 
به عالوه وقتی که مشــتری با یــک API واحد برخــورد می کند، هم 
هزینه ارتباط و بهره گیری از خدماتش پایین می آیــد، هم در زمان 
صرفه جویی می کند. در ادامه مســیر نیز هزینه تغییر کم خواهد 
شد، زیرا هرکدام از این بانک ها حتماً تغییراتی دارند و این API واحد 

هزینه تغییرات را به یک نهم کاهش می دهد. 
اما چرا با وجود کنسرسیوم های دیگر، ســرویس گیری از همان ها 
اتفاق نیفتاد و کنسرســیوم دیگری تشــکیل شــد؟ به دلیل اینکه 
ما هنــوز در تعامالت بیزینســی بالغ عمــل نمی کنیم و شــکلی از 
تمامیت خواهــی و انحصارگرایــی در بخش هــای مختلــف داریم. 
بنابرایــن وقتــی مجموعــه ای شــکل می گیــرد ولــی از ابزارهایــش 
به درســتی بــرای ســرویس دهی اســتفاده نمی کنــد و بعضــاً 
مقاومت هایی در الیه های مختلف آن حس می شود، بازار را به این 
نتیجه می رساند که باید کنسرسیوم دیگری تشکیل شود. دور از 
ذهن نیست که در ادامه کنسرسیوم های دیگری نیز شکل بگیرند. 
اما معتقدم در اینجا هم مثل بسیاری از مسیرهای دیگر 
به تعادل خواهیم رسید و هر کدام بر اساس میزان 
پاسخگویی شــان به نیازهای بازار، ســرعت، 
نحوه تعامــل و درکی که از حرکــت بازار 
دارند، جایگاه خود را پیدا می کنند؛ به 
این شکل که چند ســرویس دهنده 
نقش های اصلی را بــازی می کنند و 
باقی ســرویس دهندگان نقش های 

مکمل کوچک. 
به نظر من سنباد حتی پیش از اینکه 
حرکتی کند هم یک موفقیت بزرگ 
بود؛ همین که تعدادی از بانک ها با 
زاویه های ذهنی متفاوت در کنار هم 
قرار گرفته انــد تا API واحــد و تجربه 
کاربــری مناســب تر بــه مشــتری ارائه 
دهند، نشان از آن دارد که نیازهای بازار را 
درک کرده اند و آمادگی پاسخگویی به آنها 

را می سازند.
ادامه در صفحه 11
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شــاید هیچ وقت فکــرش را نکنیــد ســقوط بتواند یکــی از 
تماشــایی ترین صحنه های طبیعی روزگار باشــد. سقوط 
آب یــا همــان آبشــارها اگــر طبیعی تریــن شــاهکارهای 
جهــان نیســتند، پــس چــه هســتند؟  به خصــوص وقتی 
صــدای برخــورد آب بــه صخــره و ســنگ های دور و بــر، 
وصف نشدنی ترین موسیقی طبیعت را خلق می کند، طوری 
که دلت می خواهد ساعت ها گوش و چشم و حواست را به 

دست طبیعت بسپاری و رها شوی. رهای رهای رها.

امروزه گردشگری تندرستی و یکی از زیرشاخه های آن یعنی 
گردشــگری حال خوب یکــی از پرطرفدارترین شــاخه های 
توریسم در دنیاست. گاهی فقط نگاه کردن به یک منظره 
طبیعی، گوش دادن به صدای جوش و خــروش رودخانه و 
حتی زیســتن در میان یکی از قبایل عشــایری یا ترکمن یا 
بلوچ، آن هم برای یک یا دو روز، چنان تنظیم تان می کند که 

گویی تازه از بطن مادر متولد شده اید.  
رســیدن بــه مکان هــای بکــر و زیســتن در کنــار رودخانه و 

استارتاپ سکر و کمک به 
صنعت کمپینگ

تغییر یک صنعت 
همچنان سنتی

کاربران بیش از 8/5 میلیارد دالر در سال 
2020 برای رزرو کمپینگ در سراسر ایاالت 
متحــده هزینــه کردنــد، اما خــود صنعت 
کمپینــگ هنــوز به طــور کامــل دیجیتالی 
نشــده اســت. امروزه، رزرو فضــا در برخی 
از کمپ ها، چه عمومــی و چه خصوصی، 
ممکن اســت نیاز به تماس تلفنی داشته 
باشــد و پروســه رزرو اغلــب با اســتفاده از 
سیستم های قدیمی مانند قلم و کاغذ ثبت 
 )Sēkr( می شــود. اســتارتاپی به نام ِســکر
می خواهد این وضعیت را تغییر دهد. در 
ســال 2017، بنیان گذاران این کســب و کار، 
برین آسیو و جس شیسلر، تنها به دنبال 
راهی بهتر برای یافتن مکان های کمپینگ 
جدیــد بودنــد. ایــن دو نفــر در ون هــای 
مخصوص کمپینگ ســفر می کردند، اما 
خیلی زود متوجه شدند یافتن مکان های 
امن و با امکانات خاص برای کمپ دشوار 
است.  آسیو توضیح می دهد: »برنامه ریزی 
سفر مشکل شماره یک برای کسانی است 
که می خواهند سفر کنند.« او خاطرنشان 
می کند که این مشکل وقتی پای کمپینگ 
در میــان اســت، بغرنج تــر می شــود، زیــرا 
درست مانند دهه 90 و وضعیت هتل های 
آن زمان، باید برای رزرو به صورت جداگانه 
با هتل ها تماس بگیرید و هیچ وب سایتی 

در این خصوص وجود ندارد.
به همین دلیل آنها در مارس 2018، اولین 
نسخه برنامه خود را راه اندازی کردند که در 
آن زمان The Vanlife App نامیده می شد. 
پــس از مدتی بنیان گذاران متوجه شــدند 
که این تمرکز محدود باعث کنار گذاشتن 
افرادی است که به سبک های دیگر سفر و 
کمپینگ مشغول اند. تغییر نام تجاری به 
سکر به آنها این امکان را می دهد تا به بازار 
وســیع تری را هدف بگیرنــد. در این برنامه 
می توانید کمپینگ ها را در سراسر ایاالت 
متحده جست و جو کنید، آنها را بر اساس 
امکانــات و خدمــات فیلتــر کنیــد، مــوارد 
دلخواه را ذخیره کنید و از طریق و با دیگران 
ارتبــاط برقرار کنیــد. فهرســت های آنها از 
طریق مخازن عمومــی داده های 
دولت و ســایر پایگاه هــای داده 
ایجــاد می شــوند که ســپس با 
اطالعات جمع سپاری افزایش 
می یابند. تیم سفیران مکان ها 
می کننــد،  جســت و جو  را 
اطالعات را تأییــد می کنند و از 

آن عکس می گیرند.

INTRODUCTIONمعرفی

گردشگری
T O U R I S M

گفت وگو با مهدیه 
زادشیر درباره کوچی نو و 

گردشگری حال خوب

گردشگری
ضد افسردگی!

ماهیگیری با قــالب، زندگی در کلبه چوبــی خانه پدربزرگ 
هایــدی و چای هیزمی و بســیاری چیزهــای دیگر که حتی 
فکر کردن به آن حال آدم را خوب می کند، رؤیایی باورکردنی 
است! بله. کامالً باورکردنی. رســیدن به نقطه ای از آرامش 
در جهان، حق طبیعی ماست. فقط ممکن است شما آن 
نقاط را به خوبی نشناســید یا همراهانی برای رفتن به این 
مکان ها نداشــته  باشــید. در گفت و گــوی پیــش رو یکی از 
شرکت های فعال در زمینه گردشگری تندرستی را به شما 
معرفی می کنیم. شرکتی که روی درمان افسردگی با کمک 
گردشگری تمرکز کرده است؛ شرکت خدمات گردشگری 
کوچی نو که شــعار خــود را گردشــگری حال خــوب در نظر 
گرفته و همین بهانه ای شد تا گفت و گویی با مدیرعامل این 

شرکت داشته  باشیم.
مهدیه زادشیر که ده ســال سابقه فعالیت در شرکت های 
مختلــف گردشــگری دارد، از مــرداد 98، شــرکت خدمات 
گردشــگری »کوچی نو« را تأســیس کــرده اســت. او اکنون 
در زمینــه گشــت های محلی در شــهرهای مختلــف ایران 
و گردشــگری ضــد افســردگی بــا همراهــی تعــدادی از 

کلینیک های روان پزشکی فعالیت می کند.

حــال حاضــر شــرکت خدمــات  در 
گردشــگری کوچی نــو در چــه شــهرهایی خدمات 

گردشگری ارائه می دهد؟ 
ما تقریبــاً در اکثــر شــهرهای پرجاذبه ایــران با اســتفاده از 
مجرب ترین تورلیدرها، امکان گشت های شهری یک روزه 
را فراهــم کرده ایم. گردشــگر با توجــه به برنامــه زمان بندی 
خود، زمان رفت و برگشت را تعیین می کند و تمام خدمات 
گردشگری، از جمله بلیت قطار یا هواپیما یا اتوبوس و هتل 
یا اقامتــگاه بومگــردی برای فــرد رزرو می شــود. ســپس در 
هر شهر می تواند خدمات گشــت محلی همان منطقه را 

دریافت کند.

لطفــاً در مــورد تورهایــی کــه بــا هــدف 
گردشــگری ضد افســردگی و به صورت ویژه برگزار 

می کنید، توضیح دهید.
گردشــگری تندرســتی کوچی نو شــاید متفــاوت از ســایر 
شرکت ها باشد. به عنوان مثال، تورهای ویژه ای با هماهنگی 
و به پیشــنهاد کلینیک هــای روان پزشــکی طراحــی و اجرا 
کرده ایم که با استقبال زیادی روبه رو شده  است. برای مثال، 
تور خنده درمانی را در طبیعت ماســال به همراه بالگرهای 
استندآپ کمدی و برای کارمندانی که در شرایط خستگی 
روحی ناشــی از کار به ســر می بردند، برگزار کردیم. این تور 

اگرچه همه گیری کووید-19 تقریباً بالفاصله کسب وکار 
رزرو ســفر »هِداوت« )Headout( را ویران کرد، اما این 
شرکت توانسته اســت با بازگشت سفرهای داخلی در 

ماه های اخیر، به رشد خود بازگردد. 
ایــن ســرویس کــه بــه کاربــران کمــک می کنــد تورهــا، 
رویدادها و ســایر تجربیات و فعالیت ها را در شهرهای 
سرتاســر جهــان رزرو کننــد، از ژانویــه 2021 رشــد 800 
درصدی را با ارائه خدمات ســفرهای داخلی و تقاضای 

محلی، تجربه کرده است. 
این استارتاپ گردشــگری در دور جدید جذب سرمایه 
30 میلیــون دالری خــود که توســط ســرمایه گذار قبلی 
یعنــی »گریــد بــروک کپیتــال« رهبری شــد، توانســت 
حمایــت »نکســوس ونچــر پارتنــرز«، »اف جــی لبز« و 
»اســتارتاپز 500« را جلــب کند. ســرمایه گذار پیشــین 
هــداوت پیش تــر نیــز روی اســتارتاپ هایی چــون 

ایربی ان ابی و اوبر سرمایه گذاری کرده بود.  

وارون خونــا، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامــل ایــن 
اســتارتاپ گفتــه اســت: »گلیــد بــروک، ســرمایه گذار 
مــا، شــاهد رشــد مســتمرمان بــود و می خواســتیم 
ســرمایه گذاری خود را دو برابر کنیم. در نتیجه هداوت 
چند درخواســت دیگــر نیــز از ســرمایه گذاران دریافت 
کــرد. شــرایط ارائه شــده و همســویی کــه مــا با آنهــا در 
چشــم انداز بلندمدت داشــتیم، به قدری خوب بود که 

نه گفتن بسیار سخت بود.«
این شــرکت تا اینجا توانسته اســت از چالش هایی که 
می توانســت کســب وکارش را نابود کند، جان سالم به 

در ببرد.
خونــا گفتــه بــود کــه در روزهــای اولیــه همه گیــری، 
کسب وکارشان با ارزش 250 میلیون دالر در عرض چند 
هفتــه ســقوط وحشــتناکی را تجربه کــرد.  امــا به جای 
اینکه پا پس بکشند و کسب و کارشان را تعطیل کنند، 
تمرکز بیشتر خود را بر سفرهای داخلی گذاشتند و به 

ِهدوات و جذب سرمایه
 30 میلیون دالری

کسب و کاری 
که از کرونا جان 
سالم به در برد

I N T E R V I E W

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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برایشان بســیار راضی کننده بود و ســاعات زیادی از وقت 
سفر به خنده و طنز سپری شد و روحیه آنها تغییر کرد.

تور دیگری برای زنانی که در رابطه های زناشویی دچار ضربه 
روحی یا شکست عاطفی شده  بودند، برگزار کردیم. این تور 
با حضور تراپیست و روان درمانگر کلینیک برگزار شد. به 
گفته روان شناس، افراد این تور در افسردگی طوالنی مدت 
به سر می بردند. برنامه ای که برای آنها اجرا کردیم، مناسب 
حال این افراد بود. از نوع تغذیه و ســاعات گشــت روزانه و 
ساعت خواب و بیداری، همه چیز کنترل شــده و مطابق با 
شرایط آنان بود. این تور هم خیلی جذاب بود و تقریباً همه 
کسانی که در این تور شرکت کرده  بودند، در تور بعدی نیز 
ثبت نام کردند چون می خواســتند حــال خوب خــود را در 
طبیعت و در ارتباط با جمع دوستانه ای که برای خود ایجاد 
کرده  بودند، تثبیت کنند. تورهایی که برای این قشر از افراد 
برگزار می شود با این هدف که حال خوب پیدا کنند و بدانند 
افراد دیگری هم مثل آنها هستند، برگزار می شود و در تمام 
طول مدت سفر، تسهیلگر یا روان درمانگر نیز در کنار آنها 
حضور خواهد داشــت و به راحتی می توانند با او صحبت 
کنند و متقابالً روان درمانگر نیز می تواند مراحل بهبود روند 

بیماری آنان را در ارتباط با دیگران کشف کند.

آیا از ورزش های آرام بخش در طبیعت نیز 
برای بهبود حال این بیماران کمک می گیرید؟

بله. اکثــر اوقات تورهایی کــه در طبیعت برگزار می شــود با 
مدیتیشن، یوگا و ورزش های گروهی همراه خواهد بود و این 

ورزش ها نیز به بهبود حال این افراد کمک زیادی می کند.

گردشگری حال خوب شامل چه مواردی 
می شود؟

این مدل گردشگری کامالً خالقانه است و شامل بسیاری از 
موارد می شود. همه چیز بستگی به این دارد برای چه مدلی 
از افراد و با چــه ویژگی های روحی، تــور را طراحی می کنید. 
گاهی حتی نگاه کردن به یک منظره یا به یک آبشار زیبا یا 
اتراق در گوشه ای دنج از طبیعت، حال آدم را خوب می کند. 
شنیدن صدای امواج آب و حتی موسیقی درمانی از طریق 
شنیدن موسیقی  زنده و خاص مانند دوتارنوازی یا نی نوازی 
که معمــوالً در قبایل ترکمــن انجام می گیــرد، حال افــراد را 

بهبود می بخشد.
 

پکیج هــای گردشــگری کوچــی نــو چــه 
پیشــنهادهایی برای ایجــاد حال خــوب ارائــه داده 

 است؟

پیشــنهادهای زیــادی وجــود دارد. طبیعــت ایــران پــر از 
شــگفتی و دیدنی اســت. به عنوان مثال، تورهای کاشان 
ما فقط کاشان گردی و دیدن آثار تاریخی نیست. در کنار 
دیدن آثار تاریخی، حمام گیاهی را به مسافران پیشنهاد 
می دهیم که در خــالل این ســفر، هم حمام هــای قدیمی 
ســنتی ایــران را می بیننــد و هــم تأثیــر خوبــی با رفتــن به 
حمام های گیاهی با رایحه و استنشاق اسطوخودوس و... 

بر روان خود می گذارند.
 

روان شناســان و روان پزشــکان در ایــن 
گردشگری چه نقشی دارند؟

اکثر اوقات روان شناســان و روان پزشــکان بــرای گروه های 
مختلــف درمانــی خــود از مــا درخواســت برگــزاری تــور 
دارند و ما هم با توجه به ظرفیت گردشــگری ســالمت که 
خوشبختانه در ایران باالست، تورهایی به آنان پیشنهاد 
می کنیم و آنها از بین تورهای پیشنهادی ما، مناسب ترین 
تور را انتخاب می کنند و به بیماران تحت درمان خود ارائه 

می دهند.
به عنوان مثــال، برای خانم هایــی که متارکــه کرده اند و به 
دنبال فرصت برای ترمیم زخم هایی روحی خود هستند، با 
هماهنگی روان درمانگرشان تورهایی برگزار کردیم و هدف 
این بود که اعضای تور، حس خوب پیدا کنند و بتوانند با 
همدیگر ارتباط بگیرند؛ متوجه باشند تنها نیستند و این 
اتفاق تنها برای آنها نیفتاده  است و ممکن است افرادی 
باشند که رویداد ســخت تری در زندگی آنان اتفاق افتاده 
 باشد.  در روند برنامه ریزی این تورها نیز از روان درمانگرها 
برای ترمیم یا درمان روحی این افراد استفاده می کنیم. در 
مورد نوع تغذیه، شــرایط خواب و بیــداری اعضای گروه و 
حتی نورهایی که در محیط وجود دارد و استفاده از عطرها، 
رایحه هــا یــا عصاره هــای گیاهــی خــاص، بــرای رهایــی از 
تنش های عصبی، از کمک روان درمانگرها بهره می بریم. 

آیا روان درمانگرها هــم در تورها حضور 
پیدا می کنند؟

بله. آنها هــم در طول ســفر در کنار بیمــاران  خود حضور 
دارنــد و بــه رونــد رفتــاری، پروســه  بهبــود و تأثیر ســفر بر 
روحیه و روان آنان توجه کرده و دقت می کنند که بیماران 
با اعضای گروه، ارتباط برقرار می کنند یا هنوز در الک خود 
فرورفته اند و نیاز به حمایت و کار روان درمانی دارند. حتی 
بیشــتر اوقات، اواسط یا اواخر ســفر، اعضای گروه نوعی 
حس وابســتگی نســبت به همدیگر و روان درمانگر خود 

پیدا می کنند. 

گردشگری
T O U R I S M

افرادی که به دنبال کشف شهرهای اطراف خود بودند، 
خدمت رســانی کردند. امروزه ســفرهای داخلی تقریباً 
80 درصد از تجارت آنها را تشکیل می دهد. هداوت با 

موفقیت از موج سویه امیکرون نیز عبور کرده است.
خونا می گوید: »تــا نوامبر 2021، این شــرکت حدود 10 
برابر نسبت به ابتدای سال رشد داشته است. اما این 
رشد در دســامبر و ژانویه با گســترش امیکرون کاهش 
یافت. با این حــال، طی چند هفته گذشــته، با پایان به 
اوج رســیدن آخرین نــوع کوویــد، تجارت هــداوت روند 

افزایشی خود را برگرداند.«
مدیرعامــل ایــن اســتارتاپ می گویــد: »مردم پــول نقد 
بیشــتری دارند ولی نمی تواننــد به راحتی به ســفرهای 
بین المللــی برونــد. امــا میل بــه ســفر، دیــدن چیزها و 
انجــام کارهــا بــه انــدازه گذشــته باالســت. در واقــع ما 
متوجه شــده ایم که کاربران پس از شــیوع کرونــا اتفاقاً 
تمایل بیشــتری به خرج کردن پول هایشــان و به دست 

آوردن تجربــه ســفر دارنــد. مــا اکنــون کمــی بیشــتر از 
محدودیت های زندگی آگاه هســتیم و می دانیم چقدر 
ســریع ممکــن اســت چیزهایــی را کــه دوســت داریــم 
از دســت بدهیــم؛ ایــن چیــز می توانــد زمــان یــا میــزان 

دسترسی هایمان باشد.« 
هــداوت عالقه ای نــدارد که فعــالً دربــاره جزئیــات آمار 
کســب و کارش صحبــت کنــد و فقــط تــا همیــن حــد 
می گوید که تاکنون بیش از 10 میلیون نفر از 190 کشور، 
سرویســی را روی این پلتفــرم رزرو کرده اند. مشــتریان 
آنها معموالً زوج ها یا خانواده های جوان هســتند، زیرا 
میانگین رزرو در این پلتفرم برای دو تا ســه نفر اســت. 
آنهــا هچنیــن عمدتــاً شهرنشــین و تحصیلکرده انــد و 

البته عاشق سفر.
ایــن اســتارتاپ قصــد دارد بــا ســرمایه ای که به دســت 
آورده، به ســرعت تجارت خود را توســعه دهد و طی دو 

سال آینده، خدماتش را به 500 شهر گسترش دهد. 
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INTERVIEWگفت و گو

شــما چه برنامه ای برای آینده 
ســنباد دارید تــا بتوانیــد در این بــازار که 
بــه زودی رقابتی تــر هــم می شــود، موفــق 

شوید؟
اوالً ســنباد، بــه دلیــل اینکــه نهادهــای مالی آن 
را تشــکیل داده انــد، در زمانــی معقــول منتظــر 
رســیدن بــه ســود اســت، امــا نــه در کوتاه مدت؛ 
زیرا حرکت های اســتراتژیک به زمان نیــاز دارد. 
بنابراین ما فکــر می کنیم در بازه زمانی دو ســاله 
بتوانیــم جایگاهــی معقــول در تراکنش هــای 
بانکــداری بــاز پیــدا کنیــم. در این میــان، چیزی 
که به عنوان آفت، بانک ها را نگران می کند، این 
اســت که بانکداری باز بازار بانک های سهامدار 
و غیرســهامدار را تحت تأثیر قرار دهد. درســت 
است که این کیک بزرگ تر می شود و ما هم از آن 
ســهمی خواهیم داشــت، اما باالخره سهمی از 
کیک قدیمی کاسته می شود. به همین دلیل نیاز 
است با سیاستی تعاملی با بانک ها کار را پیش 
ببریم که تا حد امکان، مشتریان موجودشان را 
تحت الشعاع قرار ندهیم. این کار با اعمال برخی 
سیاست ها شــدنی اســت، مثالً اگر کســی االن 
مشــتری بانکی اســت و می خواهــد از امکانات 
بانکداری باز استفاده کند، منافع آن مشتری را 
به خود همان بانک منتقل کنیم.  بانکداری باز در 
نهایت ارتباط بین سرویس گیرنده ها که عمدتاً 
فین تک ها هستند و الیه تأمین کننده سرویس 
را کــه بانک هــا و نهادهــای مالــی )یــا غیرمالــی( 
دیگرند، تســهیل می کند. بنابراین اینجا حجم 
زیادی از سرویس ها را داریم که با سرویس بانکی 
شروع می شود، اما الزاماً به آن منتهی نمی شود 
و ســرویس های دیگری به آن افزوده می شود. از 
ســویی دیگر فین تک هایــی داریم که خودشــان 
از جنس تأمین کنندگان هســتند و اپراتوری که 
از ســویی ســرویس دهنده اســت، ممکن است 
از ســمتی دیگــر ســرویس گیرنده باشــد. در این 
فرایند مانند تمام کنسرسیوم های بانکداری باز 
دیگر، به دنبال این هســتیم که حجم بیشتری 
از مشتریان را به ســمت خود بکشانیم. این کار 
الزاماتــی دارد. اوالً کنسرســیومی موفق خواهد 
بود که بتواند نشان دهد از اطالعات کاربران خود 
حفاظــت می کند. بــه همیــن خاطر مــا تمرکزی 
بســیاری جدی روی بالکچین داریــم، نه فقط به 
این خاطر که ترند بازار اســت، بلکه به این دلیل 
که از بالکچین می توان در حفظ امنیت اطالعات 
به خوبــی اســتفاده کــرد. ثانیــاً چابکــی در عیــن 
سادگی ویژگی بسیار مهمی است روی موفقیت 
تأثیر بسزایی دارد. در نهایت نیز موضوع هزینه 
مطرح اســت. اگر بتوانیــد هویت هزینــه را برای 
ســرویس گیرنده ایجاد کنید و ســرویس دهنده 
نیز بهینگــی هزینه ها را ببینــد، در موفقیت کار 

بسیار مؤثر است. 

بانک مرکزی به عنوان رگوالتور 

حوزه ای که شما در آن کار می کنید، گاهی 
ضــرر  بــه  کــه  دارد  عقب گردهایــی 
کســب و کارها تمــام می شــود. ماننــد 
ماجرای لغو احراز هویت غیرحضوری. در 
چنین شــرایطی، مخاطــرات فعالیت در 
ایــن حوزه چیســت و شــما چــه تدابیری 
اندیشــیده اید تــا این تغییر سیاســت ها 
کمترین آسیب را به کســب وکارتان وارد 

کند؟
رگوالتور باید بزرگــی کند و پیش از آن راه و رســم 
بزرگی کردن را بلد باشــد و این نیازمنــد دانش و 
تجربه است. متأسفانه در شــرایط حال حاضر 
رگوالتورهــای مــا معمــوالً دانش کافــی از بــازار و 
تحــوالت آن ندارنــد؛ الاقــل نه بــه انــدازه بخش 

خصوصی که در میانه میدان است. 

چرا؟
چون باید بــه وجود برخی چیزهــا اعتراف کنند. 
مثــالً وقتــی در حــوزه PSP می گوینــد سیســتم 
پرداخــت قمــار را قطــع کنیــد، یعنــی حجــم 
معنــاداری قمــار اتفــاق می افتــد، هــر چنــد در 
موضوعــات اجتماعــی بــه آن اشــاره نمی شــود. 
اینجا هم اگــر بخواهند درســت عمــل کنند، به 
ســبب شــفافیت اجبــاری کــه ایجــاد می شــود، 
اتفاقاتی روی می دهد که لزوماً مطلوب رگوالتور 
نیســت؛ همان طور کــه در انحصار ســرویس به 
برخی از شــرکت های خاص اتفاق افتاده است. 
بــه عــالوه بعضــی از رگوالتورهــای هوشــمندتر 
اجــازه می دهنــد اول بازار شــکل بگیــرد، بعد بر 
اســاس آن روال هــا را تنظیم می کنند. امــا با این 
وجــود رگوالتورهای مــا تجربه چنــدان خوبی در 
این زمینــه نداشــته اند و نتایج خوبی به دســت 
نیامده اســت. گاهــی قانونــی گذاشــته اند برای 
اجرا نشــدن که به نظر من الزام بــه احراز هویت 
حضوری در عصــر تعامالت دیجیتــال که اخیراً 
دوباره اعالم شد، یکی از همین هاست. زیرا این 
بانک است که مسئولیت احراز هویت مشتری 
را دارد، حاال اینکه به چه طریقی این کار را انجام 
خواهد داد، بر عهده خودش اســت و ریسکش 
را پذیرفته است. اگر رگوالتور تا این حد بخواهد 
در جزئیــات روش هــای اجرایــی دخالــت کنــد، 
جایگاه خود را از دست می دهد و رفتارش حکم 
دخالت در کسب و کارها را دارد، نه تنظیم کردن 
و و فضاســازی مناســب بازار. این اتهــام البته با 
جدیت متوجه رگوالتورهای ماست، زیرا از آنجا 
که خودشان در برخی نهادهای اجرایی مالکیت 
دارند، طبعاً ممکن اســت این نهادها روی رفتار 
رگوالتــور تأثیــر بگذارنــد و بــه ســمت رقابــت بــا 
کســب وکارهای خصوصــی برونــد. کمااینکــه 
انحصار در شبکه شتاب و شبکه شاپرک، تماماً 
ناشی از قانون نیست و نشان می دهد یا رگوالتور 
مــا جانبدارانه عمل کــرده یا به هــر دلیلی تحت 

فشار بوده است. 
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REPORTگزارش

رانندگان آمازون غرامت 
می گیرند 

زمانی برای عدالت
یک شرکت حقوقی به دنبال راه اندازی یک 
اقــدام گروهی علیه آمــازون بر ســر حقوق 
رانندگان تحویل کاالســت. »لــی دی« که 
یک شــرکت حقوقی اســت، ادعا می کند 
رانندگانی که از طریق شرکت های تحویل 
شــخص ثالث بــرای خدمات تحویــل این 
غول آنالیــن اســتخدام می شــوند، باید از 
حقوقی برخوردار باشند. رانندگان به عنوان 
افراد خوداشتغال طبقه بندی می شوند، به 
این معنی که آنها حق حداقل دســتمزد و 
حقوق تعطیــالت را ندارند. آمــازون اعالم 
کرد متعهد اســت اطمینــان حاصل کند 
کــه رانندگانی کــه از شــرکت های تحویلی 
با آنهــا کار می کننــد، دســتمزد منصفانه 
دریافت می کنند. لی دی می گوید در حال 
حاضر رانندگانــی که از طرف آمــازون برای 
شــرکای خدمات تحویــل آن کار می کنند، 
حق دریافت حداقل دستمزد ملی یا قرارداد 
کاری را ندارنــد. لــی دی کــه در فوریــه یــک 
پرونــده مهــم از طــرف راننــدگان اوبــر برای 
حقوق کارگران را بر عهده گرفت و برنده شد، 
ادعا می کند که به طور بالقوه حداقل ســه 
هزار راننده می توانند بیش از صد میلیون 
پوند به عنــوان غرامت دریافــت کنند. این 
شرکت حقوقی معتقد است از آنجایی که 
آمازون به رانندگان می گوید که چگونه باید 
کار کنند، آنها باید حقوق بیشتری دریافت 
کنند. لــی دی ادعــا می کنــد کــه رانندگان 
زمان هــای تخمینــی بیــن تحویل هــا را از 
طریق اپلیکیشنی دریافت می کنند و باید 
به آنها پایبند باشند. »کیت رابینسون«، 
وکیل لــی دی می گویــد: »به نظر می رســد 
آمازون در پرداخت حقوق رانندگانی که از 
طرف آنها خدمات تحویل را ارائه می دهند، 
کوتاهی می کند. رانندگانی که برای آمازون 
کار می کنند، باید شیفت های مشخصی 
کار کننــد و زمــان اســتراحت رزرو کننــد، 
اما آمــازون ادعــا می کند که خوداشــتغال 

هستند.«
او می افزاید: »میلیون ها پوند غرامت برای 
آمازون »قطره ای از اقیانوس« خواهد بود، 
اما برای رانندگان، دریافت حداقل دستمزد 
ملی، دریافت حقوق تعطیالت و داشــتن 
قرارداد کاری مناسب می تواند زندگی شان 

را تغییر دهد.«
تأکیــد  رابینســون 

می کنــد کــه زمــان 
آن فرا رســیده که 
ســود  آمــازون 
خود را بــه مردم 

ترجیح ندهد.

تقریباً دو ســال پس از اینکه میلیون هــا آمریکایی به طور 
ناگهانی با زوم آشنا شدند، با نگاهی گذرا به اطراف می توان 
به سؤاالتی در مورد اینکه دفاتر کار پس از همه گیری چگونه 

خواهد بود، پاسخ داد؛ همین جاست.
کارکــرد دورکاری تــا حــد زیــادی مشــخص شــده اســت؛ 

چرخ هــای بهــره وری حتــی زمانــی کــه دفاتــر 
گســترده وال استریت، ســیلیکون ولی و دیگر 
سنگرهای شرکتی خالی بود، در حرکت بودند. 
کارمندان در خانه ماندند و یاد گرفتند چگونه 
در محل کار زندگی کنند. در طول سال 2021، 

سودها افزایش یافت.
رهبــران شــرکت هایی کــه تــالش می کننــد 
کارمندان را به بازگشت به دفتر تشویق کنند، 
تا حــد زیــادی اجتناب ناپذیــر بودن مــدل کار 
ترکیبــی را پذیرفته انــد؛ اســتراتژی ای کــه بــا 

شــیوع ویــروس کرونــا، فشــردگی بــازار کار و وجــود بیش 
از 10 میلیــون فرصــت شــغلی در کشــور، تقویــت شــده 
است. به گفته آدام گالینسکی، استاد رهبری و اخالق در 
مدرســه بازرگانی کلمبیا در نیویورک، اکنون شرکت ها در 
حال یادگیری اســتفاده از مزایای آن هســتند. این شامل 
انعطاف پذیری بیشتر و زمان کمتر برای رفت وآمد کارکنان، 

کاهــش هزینه های امــالک و مســتغالت و عملیــات برای 
شرکت هاســت. گالینســکی می گوید: »ما بــه آنچه قبالً 
داشتیم، برنمی گردیم. توانایی انجام کارهای خود از راه دور 
موجب شده لباس هایی که افراد می پوشند و کارهایی که 

برای اداره و خانه انجام می دهند، تغییر کند.«

 جنبه منفی دورکاری
اثرات مضــر دورکاری بر مربیگــری و تعامالت 
فردبه فرد که فرهنگ شرکت را شکل می دهد 
و همچنین رهبران شــرکت ها را دچار مشکل 
می کنــد، ویــژه اســت. بیــش از یک ســوم 
از مدیرانــی کــه در نظرســنجی بازگشــت بــه 
کار دیلویــت 2021 شــرکت کردنــد، گفتند که 
بزرگ تریــن نگرانــی در مــورد کار ترکیبــی یــا از 
راه دور، حفــظ فرهنگ شــرکت اســت. حفظ 

عملکرد و همکاری نیز یکی از دغدغه های اصلی بود.
گالینســکی می گوید: »چنین نگرانی هایی در مشــاغلی 
کــه در آنهــا مربیگــری اغلب بــا پیشــرفت مرتبط اســت، 
ماننــد بانک های ســرمایه گذاری، شــرکت های مشــاوره و 
ســازمان های فروش حادتر اســت؛ بنابرایــن جای تعجب 
نیست که غول های صنعت مانند جی پی مورگان چیس 

و گلدمن ساکس حتی در حالی که فشار ویروس کرونا در 
سراسر کشــور مشــهود اســت، قصد دارند در هفته های 

آینده به دفاتر بازگردند.«
جی پی مورگان در یادداشتی در پایان دسامبر به کارمندان 
آمریکایی خود می گوید: »ما برنامه های بلندمدت خود را 
برای کار در دفتر تغییر نمی دهیم )در حالی که برنامه های 

کاری چرخشی را نیز آزمایش می کنیم(.«
بزرگ ترین شــرکت های فناوری کشــور به این ایده پایبند 
بوده اند که کارکنان آنها دوباره شــخصاً با هم کار خواهند 
کــرد، حتــی اگــر کار ترکیبــی را پذیرفتــه  باشــند. گــوگل، 
مایکروسافت و اپل بازگشت خود را برای مدت نامعلومی 
به تعویق انداخته اند و تأکید کرده اند که آنها به درخواست 

کارمندان برای انعطاف پذیری پاسخ می دهند.
گــوگل در ایمیلــی بــه واشنگتن پســت گفتــه اســت: »در 
حالی که آینده کار به طــور فزاینده ای انعطاف پذیر خواهد 
شــد، توانایــی همــکاری و ایجــاد انجمن هــای حضــوری 
بخش مهمی از گــوگل باقی خواهد مانــد. به همین دلیل 
ما به سرمایه گذاری در دفاتر خود در سراسر جهان ادامه 
می دهیم.« اخیراً  گــوگل اعالم کرده که یــک میلیارد دالر 
برای خریــد فضــای اداری مــورد اســتفاده خــود در لندن، 
یــک و نیم مایــل دورتــر از جایی کــه در حال ســاخت یک 

شیوع کرونا شکل کار در دنیا را تغییر داد؛ مدلی که طبق نظرسنجی ها و آمار محبوب است 
و به نظر نمی رسد با رخت بربستن بیماری هم به وضعیت به شکل سابق برگردد

شرکت های بزرگ در برابر 
کارمندان شان تسلیم می شوند؟

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com
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دفتر مرکزی عظیم جدید اســت، هزینه می کنــد. »رونان 
هریس«، معاون گوگل در بریتانیا و ایرلند، در یک پست 
وبالگی گفته است: »این تعهد نشان دهنده اعتماد مداوم 
ما به دفتر به عنوان مکانی برای همکاری و ارتباط حضوری 
است.« اگرچه لیفت قصد دارد در ماه فوریه دفاتر خود را 
به طور کامل بازگشایی کند، اما به کارمندان اجازه می دهد 
تا در صورت تمایل تا پایان سال از خانه کار کنند. »اشلی 
آدامز«، مدیر ارشد ارتباطات در ایمیلی گفت این شرکت 
حمل ونقل ســواری در حال حاضر شــاهد ورود کارمندان 

بیشتری است.

 انتخاب شرکت ها انعطاف پذیری است
بســیاری از شــرکت هایی که هنوز برای بازگشــت به دفتر 
تــالش می کننــد، در مــورد نیازهــای واکســن خــود نیــز از 
پایدارتریــن شــرکت ها بوده انــد. هفته گذشــته، »جیمی 
دیمــون«، مدیــر اجرایی جی پــی مــورگان گفته کــه بانک، 
کارمندان واکسینه نشده را اخراج خواهد کرد. سیتی گروپ 
نیز قصد دارد همین کار را انجام دهــد، حتی پس از آنکه 
دادگاه عالــی ایــاالت متحــده، دولــت بایــدن را از اجــرای 
دستورات واکسن برای کارفرمایان بزرگ منع و تالش های 
شــرکت بــرای متقاعــد کــردن کارگــران بــرای بازگشــت به 
دفتــر را پیچیده تــر کــرد. احتمــاالً تنــش بین تقاضــا برای 
انعطاف پذیــری و هزینه هــای متعهد شــدن بــه آن به طور 
کامل افزایــش می یابد. طبق داده های کَِســل سیســتمز، 
کمتــر از 28 درصــد از افــراد شــاغل در 10 منطقــه تجــاری 
بــزرگ کشــور، از جملــه واشــنگتن، نیویــورک، شــیکاگو و 
لس آنجلس، در هفته اول ژانویه در دفتر بودند. بر اساس 
تحقیقی که در این ماه از مورنینگ کانســالت انجام شد، 
55 درصــد از کارگــران دورکار، اگــر شرکت هایشــان تالش 
کنند آنها را مجبور به بازگشت به دفاتر کنند، شرایط ترک 
کار خود را بررســی خواهند کرد. رابین هود، برنامه تجاری 
محبوب، به اکثر 3۴00 کارمند خود اجازه می دهد تا به طور 
دائم از خانه کار کنند و به گروه روبه رشــدی از شرکت های 
فناوری، از جمله کوین بیس و شاپیفای بپیوندند که کار از 
راه دور در آنها اولویت دارد، اما رابین هود 10 دفتر خود را در 

سراسر کشور حفظ می کند.
»سیندی اویونگ«، معاون شمول، برابری و تعلق رابین هود 
در ایمیلی گفته است: »حتی با اینکه ما عمدتاً از راه دور 
کار می کنیــم، همچنان به ایجــاد یک تجربــه اداری عالی 
و حضــوری اهمیت می دهیــم. همــه کارمندان بــا رعایت 
پروتکل های ایمنی به دفاتر ما دسترســی دارنــد تا تیم ها 
بتوانند برای لحظات و تجربیات کلیدی که ارتباط و نوآوری 

را ایجاد می کنند، حضوری گرد هم آیند.«
»جانی سی تیلور جونیور«، مدیر اجرایی انجمن مدیریت 
منابــع انســانی می گویــد: »افزایــش هفتــه کاری ترکیبی 
به پویایی بــازار بســتگی دارد. در بازار کاری کــه کارگران در 
مقیاس بی سابقه ای شغل خود را ترک می کنند - پدیده ای 
کــه اقتصاددانــان آن را اســتعفای بــزرگ لقــب داده انــد - 
مدیران باید به درخواست های کارکنان برای انعطاف پذیری 
گوش دهند و ایده های آنها را درباره کارهایی که می توان در 

خارج از دفتر انجام داد، به چالش بکشند.«
تیلور می افزایــد: »هفته هــای کاری از دوشــنبه تا جمعه، 

ساعت 9 تا 17، تمام شده اند.«
به گفته »مارک ســندال«، مدیر اجرایی لدرز، یک ســایت 
شغلی برای موقعیت های شغلی که بیش از 100 هزار دالر 
پرداخت می کنند؛ اگرچه دالیل زیادی برای توجیه وجود 
نیروی کار از راه دور وجود دارد، اما جذب مدیران اجرایی به 
رشد منجر می شود. او ادامه می دهد: »اگر در سال 2022 
می خواهیــد فرصتی برای رشــد کســب وکار خود داشــته 
باشید، اگر می خواهید استخدام کنید؛ باید نیروی خارج 

از دفتر استخدام کنید.«

 تنوع بیشتر کارمندان در کار از راه دور
شــرکت ها در حــال حاضــر مزایــای جمعیــت بزرگ تــر 

مســتعدان را می بیننــد. توییتــر تغییــر خــود به ســمت 
کار از راه دور را به دلیــل تنوع بیشــتر نیــروی کار این غول 
رســانه اجتماعــی در ایــاالت متحــده دانســت. حضــور 
سیاه پوستان در سال گذشته یک سوم افزایش یافت و به 
بیش از 9 درصد رسید، در حالی که استخدام التینی ها با 

50 درصد افزایش، به حدود 8 درصد رسید.
ســندال می گوید: »قبــل از همه گیری، لدرز یک شــرکت 
کالسیک بدون کنترل از راه دور بود. او دفتر را در روزهای 
اولیــه همه گیری تعطیل کــرد و برای مدتی بازگشــایی در 
ســال 2021 را هدف قرار داد. امــا در ماه دســامبر، پس از 
ماه ها بررسی کارمندانش، تصمیم گرفت شرکت از این 

پس کامالً از راه دور باشد.«
حرکــت او منعکس کننــده کاری بــود کــه بســیاری از 
شرکت ها در پایان سال انجام دادند. بر اساس داده های 
جمع آوری شده توســط لدرز، سه میلیون شغل حرفه ای 
در سه ماهه چهارم 2021 به طور دائم از راه دور به فعالیت 
پرداختند. تا پایان سال 2021، 18 درصد از تمام مشاغل 
حرفه ای از راه دور بودنــد. لدرز پیش بینی می کند که این 

تعداد تا پایان سال 2022 به 25 درصد برسد.
سندال می گوید: »دورکاری دائمی و در حال شتاب گرفتن 
اســت و این بزرگ تریــن تغییــر در ترتیبات زندگــی و کار 

آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم است.«
با این حال، بــا ادامه تکامل محل کار، چشــم انداز ناآرام 
باقی می ماند. طبق تحقیقات گالینســکی و همکارانش 
در کلمبیــا در مــورد تأثیــرات روانی کمــد لبــاس کار از راه 
دور بر بهره وری، آنهــا به طور تصادفی صدهــا کارگر را در 
طیف وســیعی از صنایــع انتخــاب کردنــد تا لبــاس کار، 
لباس خانگی و ترکیبی از این دو را بپوشند. طبق مقاله ای 
که محققان اخیراً منتشــر کرده اند، اختــالط لباس های 
حرفه ای و شــخصی باعث بدتر شــدن وضعیت کارگران 
می شــود. در همین حــال، لباس هــای خانگــی اصالت و 

تعامل را افزایش داد.
اگرچــه ممکن اســت نادیده گرفتــن انتخاب لبــاس برای 
کارگــران از راه دور وسوســه برانگیز باشــد، امــا تحقیقات 
گالینسکی نشــان می دهد که آنها »معنی دار« هستند 
و پیامدهــای ســازمانی مهمــی دارنــد. تغییــر به ســمت 
لباس هــای غیررســمی تر می تواند به ســاده تر شــدن کار 
برای کارمندانی که نقش های مختلف را انجام می دهند، 
کمک کند و زمین بــازی را بــرای گروه های محــروم هموار 
کند. تحقیقات نشان می دهد که در نهایت برای کارفرما 

و کارمند سودمند است.

 ثابت شــدن رونــدی که بــه نظر می رســید 
عملی نباشد

»رائول ویالر جونیور«، مدیر اجرایی پیکور، شرکت خود 
را در ســال 2020 مجازی کرد. این مرد 5۴ســاله گفت که 
نظرسنجی از دو هزار کارمندش در شرکت نرم افزار منابع 
انسانی در طول این همه گیری به طور مکرر نشان داد که 
حدود 90 درصد ترجیح می دهند از خانه کار کنند و این 

برای بهره وری بهتر بود.
ویــالر می گویــد: »بســیاری از افــراد هم نســل مــن فکــر 
نمی کردند که کار از راه دور عملی باشد، اما در طول چهار 
ماه اول همه گیری، به ما ثابت شــد که همگی در اشتباه 
بودیم. ما در یک محیط مجازی کار می کنیم و قرار نیست 

در شش ماه یا دو سال آن را تغییر دهیم.«
ویالر ادامــه می دهد: »بــه عبارتی، محــور دیجیتال یک 
ترازکننــده عالــی بــوده اســت. کارمنــدان خــارج از دفتــر 
شرکت پیکور در سینسیناتی تجربه مشابهی با کارکنان 
داخل دفتر نداشتند. در شــبکه زوم همه برابر هستند. 
ما می توانیم بهترین فرد را برای این کار استخدام کنیم؛ 
صرف نظــر از اینکــه در کجــا زندگــی می کنند. مــا میزان 
اســترس کارمندان خود را به مقدار زیادی کم کرده ایم تا 
بتوانند روی کاری که برای پیکور انجام می دهند و سپس 

روی خانواده شان تمرکز کنند.«

چگونه سرمایه گذاری در یک پلتفرم دیجیتال می تواند حقوق کار را 
برای کارگران خانگی در آمریکای التین افزایش دهد؟

پلتفرمی برای حمایت از کارگران
با شیوع بیماری کووید 19 در مارس 2020، یک زن 
جوان برزیلی که در ریودوژانیرو کار می کرد، به طور 
فزاینده ای نگران مادر و مادربزرگش شد. هر دوی 
آنها همچنان به عنوان نظافتچی و خدمتکار سر 
کار می رفتند، ســاعت ها با وسایل نقلیه عمومی 
ســفر می کردند تا در خانه های دیگــران کار کنند، 
نمی توانســتند کار را متوقف کنند، زیرا به شــدت 
به پول نیاز داشتند و نمی توانستند به هر شکلی 
از حمایــت دولتــی تکیه کننــد. جولیانــا فرانچا با 
راه انــدازی یــک کمپیــن عمومــی »بــرای زندگــی 
مادران مــان«، توجه هــا را بــه وضعیــت اســفناک 
کارکنان جلب کــرد. 87 هزار نفر طومــاری را امضا 
کردند که خواستار حمایت تضمینی از سالمت 

و مشاغل کارگران خانگی در طول همه گیری شد.
در طول همه گیری تالش های مشــابه در مقیاس 
کوچــک، از جملــه درخواســت بــرای کمک هــای 
مالــی و طرح های کمک هــای متقابل، در سراســر 
آمریــکای التین ظاهر شــد، زیــرا بحــران کووید19 
آســیب پذیری عمیــق مــردم را )عمدتــاً زنــان کــه 
پشت درهای بسته برای خانواده ها کار می کنند(، 
برجســته کرد. هیچ کس اعداد دقیق را نمی داند، 
اما تخمین زده می شود که 18 میلیون کارگر خانگی 
در آمریکای التین وجــود دارد کــه از هر چهار نفر 
آنها ســه نفر به طور غیررســمی شــاغل هستند. 
کارگران خانگی معموالً به امنیت اجتماعی، بیمه 
حوادث یا مراقبت های بهداشتی مرتبط با شغل 
خود دسترســی ندارنــد. آنها مرخصی ســاالنه یا 
اســتعالجی باحقوق دریافــت نمی کنند، ممکن 
اســت کمتر از حداقل دســتمزد دریافــت کنند و 

بیشتر از حداکثر ساعات کاری کار کنند.
به طور رســمی دولت های سراســر جهان از جمله 
آمریکای التین متعهد شده اند که به این مسائل 
رسیدگی کنند. در ایاالت متحده، مدافعان حقوق 
کارگــران خانگــی، به ویــژه اتحادیــه ملــی کارگــران 
خانگی، بر تالش برای سازمان دهی کارگران خانگی 
و ترویج ابتکارات خودیاری متقابل، مانند پلتفرم 
دیجیتــال آلیــا کــه خدمــات پس انــداز متقابل و 
خدمات بیمه اولیه را ارائه می دهد، تمرکز کرده اند.

اکنــون در آمریــکای التین، بــازوی ســرمایه گذاری 
تأثیرگــذار جامعــه بــاز، یعنــی صنــدوق توســعه 
اقتصــادی ســوروس، از تالش هــای یــک شــرکت 
مســتقر در کلمبیــا - ســیمپیلیفیکا - حمایــت 
می کند. سیمپیلیفیکا یک پلتفرم آنالین در بوگوتا، 
پایتخت کلمبیا راه اندازی کرده کــه کارفرمایان را از 
سال 2015 قانوناً ملزم به ثبت قراردادهای کاری خود 

با کارگران خانگی کرده است.
داده هــای محــدود نشــان می دهــد کــه کمتــر از 
20 درصــد از کارگــران خانگــی در کلمبیــا ثبت نــام 
شــده اند. بار زمانی و پیچیدگی فراینــد ثبت نام در 
کلمبیا اغلب به عنــوان دلیل اصلی ســطوح پایین 
انطباق ذکر می شــود. ســیمپیلیفیکا این شــکاف 
بــازار را شناســایی کــرد و در حــال حاضر اشــتراک 
ماهانــه ای را بــه کارفرمایــان ارائــه می دهــد کــه بــه 
ثبت نام قانونــی کارگــران خانگی در سیســتم های 
تأمین اجتماعی، رسمی کردن قراردادهای کتبی و 
مدیریت پرداخت های ماهانه برای کارگران خانگی 
کمــک می کنــد. ایــن شــرکت تاکنــون بیــش از 15 
هزار رابطه اســتخدامی را رســمی کرده اســت. این 
شرکت امیدوار اســت که با گذشــت زمان، به ارائه 
محصوالت و خدمات بیشتری مانند حساب های 
بانکــی، برنامه های پاداش، محصــوالت بیمه عمر 
و همچنیــن ارائــه اطالعــات بــرای کارگــران خانگی 

بپردازد.
صندوق توســعه اقتصادی ســوروس، قصــد دارد  
1/75 میلیــون دالر بــرای حمایــت از تالش هــای 
ســیمپیلیفیکا جهت گســترش، هــم در کلمبیا 
و هــم در سراســر آمریــکای التین ســرمایه گذاری 
کند. هدف در نهایت به رسمیت شناختن کامل 
کار مراقبتــی و کار و کارگــران مراقبتــی به عنــوان 
کارگرانی اســت کــه از حقــوق، حفاظت و شــرایط 
کاری مناسب برخوردار باشند، اما شناخت کامل 
ارزش و اهمیــت کار مراقبتــی مســتلزم تغییــرات 
گســترده ای اســت؛ نه فقط در قوانیــن و مقررات، 

بلکه در عمل و فرهنگ.
در طول این بیماری همه گیر، نشانه هایی از این نوع 

تغییر ظاهر شده است.

REVIEWبررسی



شــــــــــــــمــــــــــــاره 39
2۴ بــــــهــمـــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

14

تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

خطوط پهن و باریک کنار یکدیگر روی کاالهای امروزی 
بخشــی جدایی ناپذیــر از چرخــه بســته بندی، توزیع و 
فروش اســت. این نشــانه های تصویری که به آن نمایه 
 )UPC)Universal Product Code همگانی محصول

می گوینــد، نتیجــه بیــش از 20 ســال تالش 
مخترعان و شــرکت های عرضه محصوالت 
»غذایی« اســت کــه در بســیاری حوزه های 

دیگر نیز کاربرد دارد. 
barcode یــا bar code( شــیوه  بارکــد )
بصری نمایش داده هایی است که برای یک 
دستگاه قابل خواندن شــده است. بارکدها 
 )1D( در ابتدا به شــکل خطی یا تک بعــدی
ارائه شده و شــامل مجموعه خطوط با پهنا 
و فاصلــه گوناگــون بودند. ایــن نــوع بارکد را 

دســتگاه های پویشــگر )scanner( نــوری ویژه موســوم 
به بارکدخوان )barcode reader( خوانده و اطالعات 
آن را منتقــل می کننــد. پــس از عرضــه و فراگیر شــدن 
بارکدهای میله ای )تک بعدی( گونه جدیدی از آن ارائه 
شــد که دوبعــدی )2D( و به شــکل مســتطیلی ترکیب 
یافته از نقطه، شش ضلعی و الگوهای دیگر است و آن 
را به نام کدهای ماتریســی هم می شناســند. داده های 
موجــود در ایــن گونــه جدیدتــر از بارکدها را می تــوان با 

اســتفاده از پویشــگرهای نوری دوبعــدی خواند؛ گرچه 
امــروزه دوربین هــای دیجیتــال متصل بــه نرم افــزار نیز 
توانایی خواندن و بررســی داده های یک بارکد دوبعدی 
را دارنــد و بــدون نیــاز بــه دســتگاه بارکدخــوان می توان 
از گوشــی های هوشــمند به ســادگی بــرای 

خواندن بارکد استفاده کرد.

  داســتان بارکــد از کجــا شــروع 
شد؟

ســاخت بارکد بــر پایــه نیازی بــود کــه ابتدا 
توســط رئیس Food Fair کشف شد؛ او به 
یکی از مدیــران اطالع داد و از وی خواســت 
راهــی بیابــد تــا داده هــای محصــوالت را در 
زمان خــروج بــه شــکل خــودکار ثبــت کند. 
برنارد سیلور که در آن زمان از مؤسسه فناوری درکسل 
فیالدلفیــا فارغ التحصیــل شــده بود، بــا آگاهــی از این 
نیــاز دوســتش نورمــن جــوزف وودلنــد را هــم فراخواند 
و شــروع بــه کار روی طرح هــای محتلــف برای حــل این 

مشکل کردند.
 نخســتین ســاخته آنها بر پایه اســتفاده از جوهرهای 
ماورای بنفــش روی محصوالت بود که بــه دلیل قیمت 
زیاد و ناپایدار بودن آن را کنار گذاشتند. سپس با الهام 

تاریخچه مختصر بارکد: وودلند و سیلور اختراع خود را در 
20 اکتبر سال 1949 برای ثبت معرفی کرده و آن را »روش و 

ابزار طبقه بندی« نام گذاری کردند

بارکد؛ چند خط ساده 
که تجارت را دگرگون کرد

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

در دوره ای زندگی می کنیم که روزانه حدود پنج میلیارد بارکد 
پردازش می شود 

بارکدوگسترشاتوماسیوندرکسبوکارها
بارکدها در سراســر جهان به شکلی گسترده در 
زمینه های گوناگون استفاده می شوند. بارکدهای 
چاپ شده روی کاالهای فروشگاه ها، کار پردازش 
خرید و تسویه حساب را ســرعت می بخشند و 
در کارخانجــات و انبارهــا به ردیابــی اقالم کمک 
می کنند. بارکدهای ISBN یک کتاب را رمزگذاری 
می کننــد و از نمونه هــای چاپ شــده آنهــا در 
کارت هــای عضویت برای شناســایی مشــتریان 
اســتفاده می شــود و راه هــای جدیــد و مناســبی 
برای بازاریابی سفارشی و درک بیشتر الگوهای 
خریــد مصرف کننــده فراهــم می شــود. بارکدها 
وارد حوزه ســالمت و بهداشــت هم شــده اند؛ از 
شناســایی بیمــار بــرای دسترســی بــه اطالعات 
بیمــار و ســابقه پزشــکی تــا حساســیت های 
دارویی و مدیریــت دارو. از این پدیــده ارزان و در 
دســترس برای جــدا کردن و نمایه ســازی اســناد 
و دنبال کردن جابه جایی گســتره بزرگــی از اقالم 
استفاده می شود. دهه ها آزمون و خطا با اولین 
بارکــد UPC در اواســط دهــه 1970 بــه اوج خود 
رســید. امــا بارکد به ســرعت بــا مشــکل روبه رو 
شــد. مصرف کنندگان به  درســتی کارکرد بارکد 
مشــکوک بودند و صاحبان نشــان های تجاری 
و خرده فروشــی ها عالقــه ای بــه ســرمایه گذاری 
برای خریــد دســتگاه ها و هزینه  تولیــد و نصب 
بارکــد روی کاالهــا نداشــتند. در اول ســپتامبر 
1981 وزارت دفــاع ایــاالت متحــده از بارکد برای 
عالمت گذاری تمام محصوالت فروخته شده به 
ارتش با سامانه ای به نام LOGMARS استفاده 
کرد. پذیــرش بارکد بــرای کاربردهــای نظامی به 
شــکل قابــل توجهــی اســتفاده از بارکــد را رواج 
داد و آن را وارد برنامه هــای کاربــردی صنعتــی 
کــرد. در همیــن دوران اندک انــدک صنایــع و 
خردوه فروشــان به کاربردهای بارکــد در فروش و 

ردیابی کارآمد کاال پی  بردند. 
پیگیــری افــراد و چمدان هــا در خطــوط هوایی، 

ردیابــی خودروهــای کرایــه ای، ثبــت موقعیــت 
زباله هــای هســته ای، دنبال کــردن بســته های 
پســت  سفارشــی، کاربری هــای مشــابه در 
حوزه هــای ورزش و ســرگرمی و نمایشــگاه ها 
برای ثبت ورود و خروج موجب شــد که بارکدها 
به سرعت به یکی از اجزای کسب وکارها تبدیل 
شــود و بارکدها به قدری به ما نزدیک باشند که 
همیشه دســت  کم یکی از آنها را در میدان دید 

خود داشته باشیم.
پیدایش آمازون در میانه دهه 1990 خرید آنالین 
را اندک انــدک راحــت و ایمن کرد. امــا همچنان 
که خریداران طعم راحتی و انتخاب های بیشتر 
را می چشــیدند، خرده فروشــان بایــد خــود را 
بــرای عرضــه ای بیــش از دوران فروشــگاه های 
قدیمی آماده می کردند. آنها دیگر ناگزیر بودند 
محصــوالت بیشــتری را در مناطــق در انبارهــا و 
مراکــز توزیــع گسترده شــده در همه جــا ردیابــی 
کنند که خبری خوب برای بارکد بود. ما در دوره ای 
زندگی می کنیم که روزانه حدود پنج میلیارد بارکد 
پردازش می شــود که انجام آن به شــکل دســتی 

بسیار دشوار یا غیرممکن به نظر می رسد. 
 در ســال 1994 ماســاهیرو هــارا بارکــد دوبعــدی 
(QR code( را اختــراع کــرد کــه کاربردهــای 
گســترده تری را فراهــم ســاخت. بارکــد جدیــد 
قابلیــت ذخیــره اطالعــات گوناگــون و بیشــتر 
داشــت، در حالــی کــه بــه دلیــل ســاختار ویــژه 
رمزگــذاری داده ها و تکــرار، حتی بــا از بین رفتن 
یا ناخوانا شــدن برخی بخش هــا همچنان قابل 
خواندن بــود. یــک دهه پــس از آن شــرکت های 
 )URL( ژاپنــی بــا درج یــک نشــانی اینترنتــی
در اطالعــات و قــرار دادن کدهــای QR روی 
بســته بندی، پوســترها و نشــان ها، توانایــی و 
کاربردهای جدیدی از کدهای QR را در حوزه های 
گوناگون بازاریابی، فروش، ارتباط با مشتری و... 

نمایش دادند.

REVIEWبررسی
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از کدهــای مــورس کــه پیش تــر بــرای انتقــال اطالعــات 
استفاده شده بود، ساختار تبدیل اطالعات به تصویر را 
پایه گذاری کردند. وودلند، یکی از مخترعان بارکد گفته 
اســت: »من فقــط نقطه هــا و خطــوط تیره را به ســمت 
پایین ادامه دادم و از آنها خطوطی باریک و پهن درست 
کردم.« ســپس برای خوانــدن این داده هــا از فناوری ای 
استفاده کردند که پیش تر برای خواندن داده های صدا 
در فیلم ها به کار گرفته شــده بود. به این ترتیب روشی 
بــرای تبدیــل داده هــا بــه تصویــر و بازخوانــی تصاویر و 

تبدیل آنها به داده شکل گرفت. 

  وودلند و سیلور تنها نبودند
وودلنــد و ســیلور اختــراع خــود را در 20 اکتبــر ســال 
1949 بــرای ثبــت معرفــی کــرده و آن را »روش و ابــزار 
طبقه بندی« نام گذاری کردند. درخواست ثبت اختراع 
آنها همچنین شــامل الگوهای خطی و دایره ای در کنار 
ســامانه الکترونیکــی و مکانیکــی بــرای خوانــدن کدها 
بود. این درخواست سه ســال بعد، در سال 1952 ثبت 
شد. مدتی پیش از آن در ســال 1951 وودلند به شرکت 
IBM منتقل شــده بود و تالش مســتمری را برای جلب 
توجه آن شرکت به توسعه این سامانه به خرج داد. در 
نتیجه شرکت IBM درخواستی برای خرید گواهی ثبت 
اختراع داد امــا بین آنها توافق به دســت نیامد. این در 
حالی بود که در گزارش شرکت آمده بود طرح وودلند و 
سیلور عملی و جالب اســت اما برای پردازش اطالعات 
نیاز به دستگاه هایی است که در آینده عرضه می شود. 
 )Philco( چنــدی بعــد در ســال 1962 شــرکت فیلکــو
گواهی ثبت اختراع را خریداری کرد، گرچه آن را بعدتر 
به شــرکت RCA فروخت.  امــا مدعیان دیگــری هم در 
این زمینه وجود داشــت. آن گونه که مجلــه بریتانیایی 
»Modern Railways« در دســامبر 1962 نوشــته، 
ســامانه بارکدخوان در راه آهن این کشور ساخته شده 
بود. آنها ســامانه ای را ایجــاد کرده بودند کــه اطالعات 
قطارهــای در حــال حرکــت تــا ســرعت 160 کیلومتر در 

ساعت را به درستی خوانده و منتقل می کرد. 
این سامانه هم زمان با خصوصی شدن خطوط راه آهن 
کنار گذاشته شــد. اما کاربری صنعتی گونه ای از بارکد 

در اواخر دهه 1960 میالدی با حمایــت انجمن راه آهن 
آمریــکا دنبال شــد و شــرکت GTE ســامانه ای برای آن 
ِــرَک ACI )شناســایی خــودکار  ســاخت که بــه نــام کارت
خودرو( معرفی شــد. این ســامانه نتیجه تــالش دیوید 
کالینز بــود که از ســال 1959، پــس از پایــان تحصیلش 
در دانشگاه ام آی تی در شــرکت راه آهن پنسیلوانیا کار 
می کرد. در ســامانه کالینز نوارهای رنگــی گوناگون روی 
صفحات فــوالدی در کناره های دو ســوی قطــار راه آهن 
چسبانده شــده بود که اطالعات رمزگذاری شده مانند 
مالکیت، نوع تجهیزات و شــماره شناســایی را در خود 

داشت. 
این صفحات توسط یک پویشگر در کنار مسیر خوانده 
می شــد؛ امــا پــس از حــدود ده ســال اســتفاده از ایــن 
ســامانه، به دلیل غیر قابل اعتماد بودن کنار گذاشــته 
شد. کالینز در سال 1967 شرکت خودش را برای توسعه 
نســخه تک رنــگ از بارکدی کــه بــرای راه آهن ســاخته، 
ایجاد کرد.  او در شرکت خودش دستگاه بارکد جدیدی 
ساخت که بر پایه انتشــار نور از منبع لیزر هلیوم بود و 
آینه ای در آن کار گذاشــته بود که امکان خواندن بارکد 
از فاصله چند فوتــی را هم می داد. او دســتگاه خودش 
را نخستین بار در سال 1969 در کارخانه جنرال موتورز 
در میشیگان نصب کرد که برای تشخیص جابه جایی 
انــواع کاال اســتفاده می شــد. نمونه های دیگــری از این 

دستگاه در شرکت های بازرگانی و توزیع نصب شد.

  راه طوالنی موفقیت
موفقیــت تجــاری اختــراع وودلنــد و ســیلور 20 ســال 
طــول کشــید و آن زمانــی بــود کــه بارکــد بــرای خــودکار 
کردن ســامانه های پرداخت ســوپرمارکت بــه کار گرفته 
شــد و این محصول را جهانی کــرد. ورود دســتگاه های 
بارکدخوان بــه بازار بــا درخواســت ســال 1969 انجمن 
ملی فروشگاه های زنجیره ای موادغذایی اتفاق افتاد. اما 
طرح وودلند و ســیلور برای ایجاد بارکدهای دایره ای که 
در این دوره تکامل یافته بود، به بارکد دوبعدی امروزی 
تبدیل شد. شرکت IBM در سال 1973 طرحی را توسط 
جورج لــورر ارائه کرد که بر اســاس طرح اولیــه وودلند و 

سیلور ساخته شده بود. 
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اولین باری کــه نام بیتکوین را شــنیدیم به ســادگی 
از کنار آن رد شــدیم تا چند ســال بعد همــه نگاه ها از جمله 
نگاه حســرتآمیز مــا دوبــاره بــه آن جلب شــد. کتاب
یکساتوشــی تالشــی بــرای راهنمایــی افرادی اســت 
که تنهــا در حــد شــنیدن واژه بیت کویــن یــا دنبال کردن 
قیمــت ارزهایدیجیتــال با این فناوری آشــنا هســتند. 
از کوچک تریــن واحــد پولــی بیت کوین به پــاس خدمات 
ســازنده آن تحــت عنــوان »ساتوشــی«یــاد می شــود.

یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنــار یکدیگر یــک واحــد بیت کوین را تشــکیل 
می دهند.یــک ساتوشــی نمــادی بــرای سهیم شــدن در 
ایــن انقــاب اســت؛ مشــارکتی کــه بــا کوچک تریــن 
واحــد پولــی آغازگــر ایــن انقــالب انجــام می شــود. یــک 
ساتوشــی می توانــد داراییارزشــمندیدرآینده باشــد.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

کتاب حاضر تالشــی بــرای راهنمایی افرادی اســت کــه تنها در حد 
شــنیدن واژه بیت کوین یا دنبال کردن قیمــت ارزهای دیجیتال با 
این فناوری آشــنا هســتند و به دنبال شــناخت جنبه های بیشتر و 
روش های سرمایه گذاری در آنها می گردند. از کوچک ترین واحد پولی 
بیت کوین به پاس خدمات سازنده آن تحت عنوان »ساتوشی« یاد 
می شود. یک ساتوشی جزئی از صد میلیون واحد کوچک دیگر است 
که در کنار یکدیگر یک واحد بیت کوین را تشکیل می دهند. انقالب 
پولی که بیش از یک دهه قبل شروع شــد، هم اکنون به جایگاهی 
رســیده که رســانه ها؛ رویدادها و حــوادث آن  را از نزدیــک دنبال 
می کنند و چشم های بســیاری به آینده آن دوخته شده است. یک 
ساتوشی نمادی برای سهیم شــدن در این انقالب است؛ مشارکتی 
که با کوچک ترین واحد پولی آغازگر این انقالب انجام می شود. یک 

ساتوشی می تواند دارایی ارزشمندی در آینده باشد.
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ما به عروسی در متاورس نمی رسیم! ما در راه از سرعت اینترنت دق می کنیم و می میریم... ما 
می توانیم به تنهایی عروسی متاورس بازها را به عزا تبدیل کنیم!

در بزرگداشت خردورزی

پایندگیجانبه
ِخرَدنهبهتنبود

افضل الدیــن محمــد بــن  حســین  بــن  
محمــد  مَرَقــی  کاشــانی معــروف بــه 
بابــا افضــل، فیلســوف و حکیــم بزرگ 
ایرانی اســت که در نیمه نخست قرن 
ششــم زاده شــده و حدود 610 هجری 
قمــری از دنیا رفتــه اســت. او در اوایل 
قــرن هفــت همزمان بــا حملــه چنگیز 
بــه ایــران در ســنین پیــری بــوده. بابــا 
افضــل در نوشــته های فلســفی خــود 
اصطالحات نوین ســاخته و نامه هایی 
در زمینه فلسفه برجا گذاشته است. 
شــهرت وی در حــوزه فلســفه اســت 
ولــی رباعی هــای او نیــز پرآوازه اســت. 
در سال های 1331 تا 1337 به کوشش 
مجتبــی مینــوی و یحیــی مهــدوی 
مصنفــات بابــا افضــل در دو جلــد 
منتشر شد. بابا افضل در بزرگداشت 

خردورزی می گوید:

خود را به عقل خویش یکی بر گرای، خَود
تا چیستی و چندی؟ ای مرد پر ِخرَد

جانی؟ تنی؟ چه گوهری از گوهران همه؟
کار تو دادن است ز هر کار، یا ستد؟

هستی تو جاودان نگران سوی دیگران
خود ننگری به خود نَفَسی، از تو کی ِسزَد؟

گرچه سبد نگاه توان داشتن در آب
لیک آب را نگه نتوان داشت در سبد

تن را به جان اگرچه توان داشتن به پای
پایندگی جان به ِخرَد نه به تن بود

بینش بــه عقــل کن کــه وجــود تــو بینش 
است

جانم بدین سخن ز ِخرَد نیست شرم زد
از عقل توست هر گذرنده بقاپذیر

پس جــز ز عقل خــود ز چــه جویــی بقای 
خَود؟

عقل تو کرد این که عیان است پیش تو
احوال هست گشته و کردار نیک و بد

HINT نکته

حنابندان در متاورس...

1
یعنی هنــوز دو هفته از هــوس زمین خریــدن پدرجــان ما توی 
متاورس نگذشــته بود که این  دفعه همســرجان گیر دادند به 

این ناکجاآباد. خــب خودتان که متوجهید، این 
یکی مثل بابا نیست که بشود بپیچانی اش و با 
چند تا کلمه قلنبه وسلنبه بترســانی اش و کاری 
کنی که عطای زمین های متاورس آباد را به لقایش 
ببخشــد. این  یکی شــوخی ندارد و تا چیزی که 
می خواهد انجام نشود، روی پا بند نمی شود. برای 
همین وقتی با یک لبخند مهربان از من پرسید: 

»عزیزم! متاورس کجاست؟« تنم لرزید.

2
بــه زور آب دهانــم را قــورت دادم و گفتــم: »مــن چــه می دانــم؟ 
این طور که شنیده ام اصالً جای خوبی نیست. پر از مکانیکی 
و تعویض روغنی و صافکاری ماشین است.« خب معموالً این 
ترفند جواب می دهد و خانم از هر جایی که از این چیزها در آن 
باشد، فراری است و ازش خوشش نمی آید. اما این بار ترفندم 
نگرفت چون گفت: »مکانیکی کجا بود؟ امروز خبر خواندم که 

توی آن عروسی گرفته اند، آن هم چه عروسی ای.«
بله آقایان؛ این عروسی در واقع عزای ما مردهاست. حاال مگر 
می توانیــم از زیــر عروســی هایی که از نظــر بُعد مســافت با ما 
خیلی فاصله دارند، فرار کنیم؟ حاال دیگر یکی از آشناها آن سر 
قطب شمال هم ازدواج کند، من و شما باید دست توی جیب 

مبارک مان بکنیم و برویم کادوی عروس و داماد را اِخ کنیم. تازه 
یادمان هم باشــد که خانم باید بتواند به این سؤال هم جواب 

بدهد: »حاال چی بپوشم؟«

3
اینکه روزبه روز دارد سرعت اینترنت پایین می آید 
و کشورمان هر روز در رتبه بندی اینترنت جهانی 
ته نشــین تر می شــود، می تواند به برگزاری اولین 
مراســم عروســی در متاورس ربط داشــته باشد؟ 
نمی دانــم اما حــس می کنم مســئول شــیرفلکه 
اینترنت کشــور یکــی از دعوت شــده ها بــه اولین 
مراســم عروســی فوق مجــازی تاریخ بوده اســت. 
به هرحال این دوســت عزیز با زبان بی زبانی دارد 
به ما این را می گوید: »خیلی نگران نباشید. سرعت را این قدر 
پایین می آوریم که شــما به ختنه ســوران بچه عــروس و داماد 

هم نرسید.«

4
حاال درســت تــوی همیــن گیــرودار کــه بعضــی از مســئوالن و 
نماینــدگان محتــرم بــا آوردن اســم طــرح صیانت، گوشــت به 
تن اهالی اســتارتاپ نگذاشــته اند و در وضعیتی که کله فلش 
سرعت اینترنت همراه و ثابت دارد به نفت می رسد، خبر آمده 
کــه ایرانســل در میــان شــرکت های بین المللــی MNT برترین 
شرکت شــده اســت. راســتش من یکی نمی دانم این انتخاب 

 از سمت شــرکت مادر، تشــویق ایرانســل ماســت یا پیامی به
 MTNهای دیگر که: خاک بر سرتان! شما دیگر چقدر بدبختید.

5
به هر حال حســودی نمی کنیــم و بر طبل شــادانه می کوبیم و 
برمی خیزیم و پرچم ایرانسل را بر سردر خانه مان می کوبیم تا 
بلکه دل صاحبانش به رحم بیاید و یک خط آنتن به این گوشی 

بالصاحب ما برسانند. 

6
به جای این حرف ها بلند شویم و برویم دنبال وام بدون ضامن، 
بلکه بتوانیم دو تا عینک واقعیت افزوده بخریم تا خودمان را 
به مراســم عروســی برســانیم. بچه ها دم در چیتان پیتان کرده 

منتظرند.

7
خرکی را به عروسی خواندند

خر بخندید و شد از قهقهه سست
گفت من رقص ندانم بسزا
مطربی نیز ندانم بدرست

بهر حمالی خوانند مرا
کآب نیکو کشم و هیزم چست 

)خاقانی(

شب نوشته های یک بچه نوآور! )32(

اگهنمیخوایمیرمخارج
به خیال خام خودمان نشسته بودیم و شش دانگ 
حــواس را داده بودیــم بــه کار؛ موســیقی دلنــوازی از 
نوع مجاز با نســخه برداری غیرمجاز کــه روز پیش از 
سامان گرفته بودم، در حال پخش از گوشی کوچکی 
بــود کــه در گــوش مبــارک گذاشــته بــودم تــا دیگران 
هم بفهمند بهتر اســت مزاحم نشــوند؛ اما هرکس 

بفهمد این کامیار نمی خواهد بفهمد. 
دستی را که چند بار روی دوشــم خورد، با 
یک حرکت ژانگولــری محکم گرفتــم تا به 
این مزاحم اخطار تند و تیز انقالبی بدهم، 
اما ســر را که بــاال بــردم بــا قیافــه بهت زده 
محمــد روبــه رو شــدم کــه یــک دســتش 
محکــم در دســتم بــود و التمــاس می کــرد 

آن را رها کنم.
کمی آرامــش برقــرار شــد و نشســت کنار 
دستم. از سرعت واکنش خودم خوشحال 
بــودم امــا بــا حــرکات ســر و صورتــم نشــان دادم کــه 

شرمنده شده ام. 

گفت بایــد جلســه بگذاریم ولــی خصوصی، شــاید 
هم بهتر باشــد فریبــا و ســمیرا و کامیار هم باشــند. 
گفتــم: »فکــر نمی کــردم این قدر ترســیده باشــی که 
پریشان گویی کنی. باالخره جلسه خصوصی یا چند 
نفره؟ اصالً چه خبر شده؟« بی مقدمه چینی گفت: 

»سامان می گه می خوام برم خارج.« 
از ســکوت محمــد و نــگاه حیــران او فهمیدم کــه کالً 
شبیه عالمت پرسش بزرگی شده ام. گفتم: »دوباره 
بگو؛ کی؟ کجا؟ چرا؟« گفت: »سامان می گه می خوام 
برم خارج.« نگذاشــتم ادامه بدهــد، گفتم صدایش 
کن بیایــد. هنوز نیامده و ننشســته، پرســیدم: »چه 
خبره؟ دوباره کسی چیزی گفته؟ دوباره ما هم درگیر 
فــرار مغزها شــدیم؟ بدبختی کم داشــتیم کــه تو هم 
برامون شــدی مغــز و مــدام باید نگــران فــرار کردنت 
باشــیم؟ می شــه من خــودم تــا پــای هواپیما بــا گل و 
بوســه بدرقه ات کنم که فرار کنی؟ آن چنان فرار کنی 

که هرگز فکر برگشت به سرت نزنه؟« 
حــاال مــچ دســت ســامان تــوی دســتم بــود. معلــوم 
شــد اشــتباه دوم را هــم مرتکــب شــده ام. دســتش 
را کشــیدم طــرف خــودم و گفتــم: »بشــین. چندبــار 
باید بهــت بگم اگر نمی خــوای بمونی، بــرو. داخل یا 
خارج فرق نمی کنه. وقتی رفتی دیگه نیستی! یا توی 

میدون بمــون تا همگــی با هــم ادامه بدیم یــا یک بار 
بکش کنــار، ولی هــر روز دلمــون رو نلــرزون. اونی که 
می گه نمی خوای برو خارج، دلســوز من و تو نیست. 
دلش با ایــن خاک نیســت. من و تو ریشــه و نفس و 
هــوس و همه چیزمــون همیــن خاک شــالق خورده و 

رنگ پریده ست.« 
کمی که آرام تر شدم، روبه روی من نشست و پرسید: 
»چــه خبــر شــده داداش گلــم؟ می دونــم کــه قــدر 
می دونی، کجا برم؟ هنوز بلیت نگرفته ام، جای آشنا 
ســراغ داری خوبــه، ولی نشــد میرم هتــل. نمی دونم 
کنســرت برم یا نه و اگه برم کدوم کنسرت؟ قرار نبود 

امروز چرت وپرت بگی ولی خوب شد پرسیدی.
 فرار مغزها کیلویی چنده؟ من همین جا هستم بیخ 
ریش تون نشسته م. ولی خسته م، باید از تعطیالت 
استفاده کنم. هزینه سفر داخل و... هم فرقی نداره. 
شــاید چند روزی بــرم؛ بــا پس اندازهای ما هــم کاری 
نمی شــه کرد. بــا خیــال راحت می خــوام خــرج کنم. 

می خوام کمی تفریح کنم. 
نمی شینم اینجا که هر روز یکی بیاد و بگه: همینه که 
هست، اگه نمی خوای برو خارج. من می گم هستم، 
کارم رو می کنــم، همینــه که هســت، اگــه نمی خوای 

می رم خارج.« 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

عبدهللا 
مقدمی

 
@moghaddamy0007
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ورق  در روسیه 
برگشت!

روس ها در آستانه 
به رسمیت شناختن 

رمزارزها 

رمزارزها را 
سیاسی نکنیم 
توصیه نامزد سابق 

ریاست جمهوری 
آمریکا

4 7

3

در حاشیه لغو یک رویداد بالکچینی و آسیب هایی که ورود شتاب زده 
چهره ها، نام ها و نهادهای جدید به این عرصه می زند

رمزارزها هم  نه هر که آینه سازد سکندری داند
تنظیم پذیرند 

هم  قانون پذیر!
گفت وگو با 
مدیرعامل 

انجمن بالکچین

در مسیر رگوالتوری 
کسب وکارهای رمزارزی

درخواست کسب وکارها و تشکل های 
صنفی برای  مقررات گذاری حوزه رمزارز 

و دوری از رفتارهای هیجانی

کسی جلودار ماینینگ خانگی 
و روستایی نیست؟

2

بیت کوین 
بیشتر از 

گذشته ابزار  
پرداخت می شود

I N T E R V I E W

چراغ خاموش 
حرکت نکنیم

 گفت وگو با نریمان امانی مدیرعامل صرافی رمزارز سیتکس

9 ضمیمــه رایگان   
مه   هفتـــــــه نا
کارنـــــــگ  در 
حــوزه رمزارزها 
ســــــــال اول 
نه شـــــــماره 

ر  چهــا بیـست و
بهمـــــن۱۴۰۰
۱6  صفـــــحه

6

رئیس سازمان بورس پیشنهاد 
معامله رمزارزها در قالب صندوق 

سرمایه گذاری را مطرح کرد

امکان مبادله رمزارزها  
در بورس ایران 

تحلیل هفتگی بازار

چارت ها به 
اوکراین چشم 

دوخته اند!

 عضو فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس:

به شدت با 
محدودسازی 

مخالفم
   عکس:  پریا امیرحاجلو

4 5



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 9
2۴ بـــــهــــمــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

2

بــا وجــود اهمیــت یادگیــری فناوری هــای جدید، 
متأســفانه آمــوزش در ایــن بخش بیش از ســایر 
موضوعات مــورد کم توجهــی قرار گرفتــه و بحث 
آمــوزش فنــاوری اطالعــات هیــچ متولی درســت 
و درمانــی در کشــور نــدارد. آنچــه در مــدارس و 
دانشگاه ها آموزش داده می شود، به هیچ وجه توان 
آماده کردن نیروهای آماده به کار را ندارند. کسانی 
نیز از خالء موجود استفاده کرده اند و فعالیت هایی 
انجام می دهند. با وجود فعالیت های مؤثر و خوبی 
که در زمینه آمــوزش فناوری هــا و مفاهیم جدید 
اتفاق افتــاده، حجــم زیــادی فعالیت هــای بدون 
دانش و با ارائه تصویر اشتباه در حال انجام است 
که متأسفانه چگالی باالیی دارند و با استفاده از 
کانال هــای محبوب مردم توانســته اند مخاطبان 

زیادی هم جذب کنند.
در حــوزه رمزارزهــا هــم شــاهد شبه رســانه ها 
و مدرســانی هســتیم کــه از راه هــای گوناگــون 
خرده دانش خــود را بــه مردمی که 
بی اطالع هستند و تشنه یادگیری، 
ارائــه می دهنــد. در کنــار خطراتی 
کــه آمــوزش غیراصولــی و ارائــه 
اطالعــات اشــتباه دارد، گاهی این 
دوره ها بــا هدف جهت دهــی افراد 
بــه ســمت پروژه های کالهبــرداری 
و پانــزی طراحــی شــده اند. در این 
میــان برخــی از ایــن فعالیت هــا بر 
اســاس عالقــه شــخصی افــراد و 
به صورت غیرانتفاعی انجام می شود که در میان 
آنها می توان نمونه های خوبی پیــدا کرد. فاجعه 
زمانی رخ می دهد که شاهد برگزاری رویدادهایی 
هستیم که با مبالغ کالن و با دعوت از چند چهره 
معلوم الحال، به دنبال کســب ســودهای کالن از 
عطش موجود هستند و با گنجاندن چند چهره 
معتبر قانون گذار می خواهند اعتباری به رویداد 

خود ببخشند.
در خــالء منابــع اصولــی بــه زبــان فارســی اغلب 
کســانی کــه قصــد یادگیــری حرفــه ای در زمینه 
رمزارزها را دارند، به سراغ منابع خارجی می روند. 
در ایــن میان اگــر افرادی تــوان اســتفاده از منابع 
خارجــی را نداشــته باشــند، مجبورنــد از منابــع 
فارسی در دسترس استفاده کنند. منابع معتبر 
فارسی هم که چندین سال است در حال تولید 
و انتشــار مطالــب مفیــد و اصولــی آمــوزش در 
زمینه رمزارزهــا و فناوری هــای استفاده شــده در 

آن هستند، به صورت پراکنده و جزیره ای در حال 
فعالیت اند که چه خوب می شد این فعالیت ها به 
قصد هم افزایی بیشتر در کنار هم ادامه می یافت.
در حال حاضر سه دسته افراد به دنبال یادگیری 
در ایــن زمینــه هســتند. مــردم عــادی بــه قصــد 
ســرمایه گذاری یــا کســب اطالعــات عمومــی، 
کسانی که به صورت حرفه ای می خواهند درباره 
رمزارزها بدانند و وارد این حوزه شوند، کسانی که 
حســب فعالیت در بخش های رگوالتوری کشور 
می خواهند اطالعاتی در این زمینه داشته باشند. 
بین این ســه دســته، گــروه دوم با جســت وجو و 
پیگیری دقیق تر می توانند منابع معتبرتر را پیدا 
کنند و زمــان بیشــتری بــرای یادگیــری بگذارند. 
دســته اول متأســفانه به راحتی گرفتار دوره های 
نامعتبــر می شــوند و در دام طرح هــای پانــزی و 
کالهبرداری می افتند. دسته سوم هم با بی دقتی و 
شتاب زدگی در دام آموزش ها و اطالعات نادرستی 
می افتند که اینجا دیگر شاهد پیامدهای سنگینی 
برای اکوسیستم رمزارز کشور خواهیم بود؛ چراکه 
سبب تصمیم سازی و تصمیم گیری های بر پایه 
اطالعات اشتباه خواهد شد. گمان می کنم همین 
حاال هم احتماالً برخی از فعاالن رگوالتوری تحت 

تأثیر چنین منابع اطالعات قرار گرفته باشند.
در اینجا چند منبع معتبری را که در این سال ها 
شــناخته و دنبال کرده ام، معرفی می کنــم. برای 
ســادگی کار هم برای هر سه دســته منابع را ارائه 
می دهم. قطعاً اینها تنها منابع معتبر نیستند و 
صرفاً منابعی هستند که شخصاً طی این سال ها 
دنبال کرده ام و از اینکه مخاطبان این یادداشت 
منابع معتبر دیگری را معرفی کنند هم استقبال 

خواهیم کرد.
دســته اول: وب ســایت ارز دیجیتال، کتاب یک 

ساتوشی؛ 
دسته دوم: وب ســایت BitMEX، رادیوبالکچین 
)مدتــی اســت آپدیــت نشــده، ولــی محتواهای 
قبلی قابــل اســتفاده اند(، کتاب های انتشــارات 
راه پرداخــت )مجموعــه کتاب هــای بالکچیــن، 
استاندارد بیت کوین و پول نقد دیجیتال(، برنامه 
توکن تــاک، وب ســایت میهــن بالکچیــن، کتاب 

Mastering Bitcoin؛
دســته ســوم: کتاب های انتشــارات راه پرداخت 
شامل رگ تک، انقالب خدمات مالی، دارایی های 
دیجیتال، انقــالب بالکچین، برنامــه تلویزیونی 

رمزوارز شبکه ۵ سیما.

INTROسرآغاز

معرفی چند منبع معتبر آموزش رمزارز و فناوری های پشت آن

یادگیری و آموزش در بازار رمزارزها

در حاشیه لغو یک رویداد بالکچینی و آسیب هایی که ورود شتاب زده 
چهره ها، نام ها و نهادهای جدید به این عرصه می زند

نه هر که آینه سازد 
سکندری داند

تحليل
A N A L Y S I S

انتشارات

K A R A N G

رویــدادی  برگــزاری   هفتــه گذشــته خبــر 
دهان به دهــان می چرخیــد کــه ادعــا کــرده بود 
اولیــن رویــداد بالکچینــی ایــران اســت؛ روزنامــه دنیای 
اقتصــاد برگزارکننــده ایــن رویــداد معرفــی شــده بــود و 
فهرست طوالنی از مدیران ارشد دولتی در اتاق فکر آن 
به چشم می خورد. هفته گذشته خبرهایی هم منتشر 
شــد کــه صندلی هــای ایــن رویــداد بســیار گران تــر از 

گران تریــن کنســرت های این شــهر فروخته 
می شــود و صحبــت از عددهــای ۱۰ میلیون 
تومانــی بــرای صندلی هــای یــک رویــداد 
بالکچینــی بــود و عددهــای میلیــاردی برای 
اسپانسرشیپ رویداد. بعد از اعتراضاتی که 
بــه ایــن رویــداد شــد، برخــی چهره هــای 
شناخته شــده کامیونیتــی بالکچیــن هفتــه 
گذشته اعالم کردند که اصالً صحبتی با آنها 
برای حضور در این رویداد نشده و از نام شان 
سوءاســتفاده شــده و برخی افراد دولتی هم 

بعد از اعتراض هایی که شــد، حضور خود را لغو کردند. 
در نهایت مدیــران برگزارکننــده این رویداد هــم ترجیح 
دادند کرونا را بهانه کنند و بگویند که رویداد لغو شــده 
اســت. واقعیت این اســت کــه روزنامــه دنیــای اقتصاد 
جایــگاه خوبی در صنایعــی مانند فوالد و پتروشــیمی و 
همچنیــن مخاطبــان خوبــی در ایــن حوزه هــا دارد و 
تأثیرگذار است؛ ولی خوب است وقتی وارد عرصه های 
پیچیده ای مانند بالکچین می شوند تاریخچه را بررسی 
کنند و از خودشان بپرســند تا به امروز برای این عرصه 

چه کرده اند؟

 برخی که بیرون گود نشسته اند، تصور می کنند 
آنهایی که در میدان می جنگند، کارشان را بلد 
نیســتند و اینکه این حوزه پر از حاشــیه است، به دلیل 

مشــکالتی اســت که مــردان میدان دارند. خوب اســت 
آنهایی کــه بیرون گــود نشســته اند، یک ســوزن اول به 
خودشــان بزنند، بعد یک جــوال دوز به دیگــری! برخی 
حوزه هــای نوآورانــه و به طــور خــاص عرصــه بالکچین و 
دارایی های دیجیتال جزء پرحاشیه ترین و پیچیده ترین 
صنایع در حال شــکل گیری در جهان هستند که حتی 
آینده این حوزه ها نیز نامعلوم است. حوزه های پیچیده 
و مبهمی مانند رمزارز ها بیشــتر از اینکه به 
مدعیانــی نیاز داشــته باشــد کــه بــا رویکرد 
بزن دررویی بیایند و کیسه شــان را پر کنند و 
بروند، به کســانی احتیاج دارد کــه برای این 
حوزه دل بسوزانند؛ کسانی که دغدغه مردم 
را دارند، دغدغه کسب وکارها را و حاکمیت 

را. 

 حــوزه رمزارزهــا حــوزه به شــدت 
پیچیده و روبه رشدی است که آینده 
آن می تواند از صفر مطلق باشد تا بی نهایت؛ پس باید 
با طمأنینه و آرامش به این حوزه ورود کرد و هر کسی که 
تمایل دارد در این عرصه بخشــی از بازی باشــد، خوب 
است تاریخچه این حوزه را درســت بررسی کند. اینکه 
مــا برداریــم چهار چهــره توییتــری را کنــار چهــار چهره 
دولتــی و چهــار چهــره کســب وکاری بچینیــم و مدعــی 
باشــیم کــه می خواهیــم بــه آنهــا کــه میــان میــدان 
ایســتاده اند، تنظیم گری یاد بدهیم؛ یــا از روی ناآگاهی 
اســت یــا از روی اینکــه کمترین توجهــی به مبانــی این 
حوزه نوین نداریم و آینده بازیگران ایــن عرصه برایمان 

مهم نیست!
حــوزه رمــزارز حــوزه حساســی اســت؛ صحبــت از 
دارایی های مــردم اســت، صحبــت از آینــده ای مبهم و 
صحبــت از کســب وکارهایی کــه می تواننــد بخشــی از 

مینا والی
 مدیرمسئول

@mina_vali

 هشدار: بازار رمزارزها یک بازار پرریسک و 
قانون گذاری نشده است. بازاری که ممکن است به دلیل 
نوسانات آن همه سرمایه خود را در آن از دست بدهید. 

توصیه می کنیم قبل از هرگونه فعالیت در آن مطمئن شوید 
اطالعات کافی درباره آن را دارید.

رضا قربانی

@mediamanager_ir
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از همان سال های ۱3۹۱ الی ۱3۹۲ که اولین مطالبم در 
خصوص بیت کوین را در رسانه های فارسی می نوشتم 
تا همیــن امــروز کــه حــدود هشــت ســال از آن روزها 
گذشته است، به یاد ندارم روزی را که این صنعت در 
»برهه حساس کنونی« به ســر نبرده باشد. همیشه 

بــرای ایــن صنعــت حداقــل تــا امــروز، 
برهــه حســاس کنونــی بــوده اســت. از 
روزهایــی کــه داســتان های ســیلک رود 
بر ســر زبان ها افتاده بــود و حرف زدن در 
خصــوص بیت کوین و معــادل صحبت 
در خصوص دارک وب بود تا روزهایی که 
در همین ایران مصادره مزارع ماینینگ 
جام افتخار داشته است، به خاطر ندارم 
این صنعــت روزهای خوشــی هــم دیده 
باشد و بتوان از آن به عنوان دوران طالیی 

رمزارز در ایران یاد کرد، امــا این صنعت با وجود تمام 
این نامهربانی هــا و نامالیمتی هــا تا امــروز خودش را 
کشــیده و به بخشــی جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور 
تبدیل شده است؛ هرچند مدیران دولتی و حاکمیتی 
تــا امــروز بــه شــکل شــفاف و روشــن ایــن صنعــت را 
بــه رســمیت نشــناخته اند و گفته هــا و رفتارهــای 

ضدونقیض کم نیستند.
با این حال، در روزهایی هســتیم کــه بازیگران اصلی 
و واقعــی ایــن صنعت بــه ایــن نتیجــه رســیده اند که 

بقای ایــن صنعــت دیگر بــدون مشــروعیت رســمی 
نهادهای قانون گذار شــدنی نیســت و در تالش اند تا 
در یک گفتمان منصفانه به نقطه تعادل برسند، اما 
در این مســیر، کم نیســتند افرادی که منافع شان در 
تاریک شــدن این صنعت و حتی زیرزمینی شــدنش 
اســت؛ اتفاقــی کــه نه تنهــا جلــوی توســعه 
ایــن صنعــت را خواهــد گرفــت؛ بلکــه جلوی 
فرصت های بالقوه این صنعت برای کشور را 
نیز خواهد گرفت و به نوعی باعث به حاشیه 
رانده شــدن کســب وکارهایی خواهد شــد که 
خواهــان فعالیــت شــفاف و قانونــی در ایــن 

صنعت هستند.
از همین رو، در روزهایــی که این صنعت بیش 
از هــر زمــان دیگــری نیــاز دارد تا صــدای واحد 
از خــود منعکس کند، شــاهد تــالش بی وقفه 
برخی برای تفرقه افکنی در این فضا و گل آلود کردن فضا 
هســتیم. این رفتار زنگ هشــداری اســت برای فعاالن 
واقعی صنعت که با این تفرقه افکنی ها تحریک نشوند 
و رفتار هیجانــی از خود نشــان ندهند؛ چراکــه عواقب 
جبران ناپذیــری بــرای این صنعــت خواهد داشــت. در 
نتیجه امروز بیشتر از هر زمان دیگری، در برهه حساس 
کنونی برای صنعــت رمزارزها در ایران به ســر می بریم؛ 
چراکه عالوه بر دشمنان بیرونی، دشمنان داخلی نیز در 

این صنعت برای زمین زدنش آستین باال زده اند.

 چرا بیشتر از هر زمان دیگری، این روزها  »در برهه حساس کنونی«
 برای صنعت رمزارز  ایران به سر می بریم؟

در مذمت استراتژی تفرقه!

تحليل
A N A L Y S I S

 رمــزارز؛ هفته نامه اکوسیســتم بالکچیــن و رمــزارز ایران

محصولــیازگــروهرســانهایراهپرداخت

اشتراک هفته نامه کارنگ و رمزارز را از فروشگاه اینترنتی انتشارات  راه پرداخت   بخرید
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POINT OF VIEWزاویه دید

برخی حتی از برق روستایی 
هم برای درآمدزایی 

غیرقانونی نمی گذرند!
کسی جلودار ماینینگ 

خانگی نیست؟
ایــن روزهــا کــه همــه دربــاره رگوالتــوری 
حوزه هــای مختلــف رمزارزهــا صحبــت 
و  تبــادل  چــون  مســائلی  می کننــد، 
کســب وکارهای بــزرگ و کوچــک آن کــه 
موفق شــده اند چند میلیون کاربر ایرانی 
را از رفتن به صرافی های خارجی بازدارند، 
بیــش از همیشــه زیــر ضــرب بوده انــد. 
از تهدیــد و ارعــاب گرفتــه تــا ایجــاد یک 
فضــای مبهــم و بالتکلیــف کــه بــرای هر 
مدیر کســب وکاری می توانــد بازدارنده و 
کُندکننده  باشــد، مــدام از در و دیــوار آن 

می بارد.
اما نکته عجیب این است که درست در 
همین روزها، موضوعــی به نام ماینینگ 
خانگی بدون هیچ گرفتــاری و مانعی، آن 
 هــم در ســطحی گســترده در کشــور در 

حــال انجــام اســت. کافــی 
است سری به سایت های 
و  بزنیــد  آنالیــن  آگهــی 
ببینیــد چگونــه انــواع و 
اقسام دستگاه ماینر میان 
کاربران آنها دست به دست 
می شــود. بــازار مــکاره ای 
شکل گرفته که با استفاده 
از توزیع گســترده ماینرها 
کوچــک  شــهرهای  در 

و بــزرگ و به ویــژه روســتاها و اســتفاده از 
بــرق روســتایی یــا حتــی در مــواردی برق 
رایــگان و غیرقانونــی در حــال اســتخراج 

رمزارزهاست.
بازاری که این روزها که توجه ها بیشــتر به 
سمت تبادل و صرافی ها و کسب وکارهای 
نام و نشان دار است، بدون دردسر کارش را 
به پیش می برد و سود و درآمد آن به جیب 
کسانی می رود که نه تنها کسب وکار رسمی 
ندارنــد، بلکه حتی بــه صنعت ماینینگ 
نیز که شرکت های بزرگ با آدرس و پرچم 
مشــخص وارد آن شــده اند، آســیب وارد 
می کند؛ آســیبی که برای آنها که از منابع 
عمومــی، آن  هــم چراغ خامــوش و بــدون 
پرداخت یک ریال مالیات ارتزاق می کنند، 
گویــا محلــی از اعــراب نــدارد. وقــت آن 
رســیده که بــه دور از هیاهوی شــبکه های 
اجتماعی و آنها که تنها با گردوخاک کردن 
در بحث هــای رگوالتوری تبادل ســعی در 
انحراف اذهان سیاســت گذاران این حوزه 
دارند، مشخص و صریح درباره ماینینگ 
غیرقانونــی بــا بــرق خانگــی و روســتایی 

صحبت کرد!

رسول قربانی 
سردبیر راه پرداخت

@rasoulghorbani

رضا جمیلی 
سردبیر

@rezajamili

اقتصاد ایــران را بســازند و همــه اینها در شــرایطی باید 
اتفاق بیفتد که منافع حاکمیت حفظ شــود و تهدیدی 
برای حوزه های امنیتی کشــور ایجاد نشــود. آنهایی که 
خون دل این حوزه را خورده اند و زندگی شــان را پای این 
حوزه گذاشــته اند، در چهار، پنج سال گذشته به اندازه 

۲۰ سال پیر شده  اند.
ولی آنهایی که بیــرون گود نشســته اند، تصور می کنند 
آنهایی که داخل گود هستند فکر می کنند خبر خاصی 
اســت! همه به درآمدها نگاه می کنند و رشد آن و کمتر 
کســی به هزینه های مــادی و غیرمادی و شکســت های 
فعاالن این حوزه می نگرند. حــوزه رمزارز حوزه بزن دررو 

نیست! 

 اینجا جایی اســت که باید عمر و جوانی مان را 
صــرف کنیــم و حتــی معلــوم نیســت در آینده 
نزدیــک دســتاوردهای این حوزه ارزشــمند باشــد یا نه! 
متأســفانه همین فضای مبهم و میل به ثروتمند شدن 
سریع، زمینه مساعدی را برای رشد کالهبرداران فراهم 
کرده که تنها راه مقابله با آنها هم آموزش مردم است و 
آنهایــی که در ایــن حوزه هــا فعالیت می کننــد؛ کاری که 
بســیاری از کســب وکارها و رســانه های تخصصــی در 
سال های گذشته بدون کمترین ادعایی انجام داده اند. 
تا به امروز صدها و شاید هزاران رویداد کوچک و بزرگ 
در حــوزه بالکچیــن برگــزار شــده و در حــوزه دارایی های 
دیجیتال، رمزارزها و انواع بخش های آن، انواع رویدادها 
را داشته ایم؛ خوب است آنهایی که در حوزه هایی مثل 
فوالد و پتروشــیمی دســتی بــر آتــش دارند، بــه فعاالن 
قدیمی این حــوزه احتــرام بگذارنــد و بــرای ورود به یک 

حوزه جدید تاریخچه را زیر پا نگذارند.

 این صحبت هــا قاعدتاً به این معنا نیســت که 
کســی حــق ورود به ایــن حــوزه جدید را نــدارد؛ 
اتفاقاً این حق همه است که وارد این دنیای جدید شوند 
و ریســک های آن را بپذیرنــد و بخشــی از بازیگــران این 
عرصه باشند، ولی دقت کنیم که با اشتباهات کودکانه 
و طمع ورزی می توانیم یک حوزه روبه رشــد و پیچیده را 
دچار مشکل کنیم. لغو یک رویداد برای برگزارکنندگان، 
یک لغو ساده است و یک بی آبرویی که چند وقت دیگر 
فرامــوش می شــود، ولــی آثــار جانبــی خطرناکــی بــرای 
بازیگران قدیمی این حوزه دارد؛ به همین دلیل بازیگران 
قدیمی عرصه بالکچین هم باید حواس شان باشد که هر 
جایی که چراغ سبز نشان داد، به فکر خیر و صالح آنها 
نیست. خالصه اینکه نه هر که چهره برافروخت دلبری 

داند / نه هر که آینه سازد سکندری داند.
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صنف
C O M M U N I T Y

رگوالتــوری حــوزه رمزارزهــا بیــش از هــر زمــان دیگــری با 
مشــارکت بخش خصوصــی و تبــادل نظــر کارآفرینان و 
صاحبان کسب وکارهای رسمی این حوزه در حال رسیدن 
به مراحل تازه ای است که می توان جدی تر و مشخص تر 
درباره مســائل این حــوزه گپ وگفت کرد. حــوزه ای که تا 
امــروز بــا اختالف نظرهــای مختلــف بخــش خصوصی و 
نگاه ســلبی بخش هایــی از نهادهای دولتــی و حاکمیتی 
نتوانســته به یک مســیر درســت برای تنظیم گــری خود 
برســد. امــا به نظر می رســد بــا کنشــگری بیشــتر بخش 
خصوصــی و همراهی بیشــتر حاکمیــت نشــانه هایی از 
همگرایــی در ایــن اکوسیســتم پدیــد آمــده کــه می تواند 
فعاالن کســب وکاری و تیم های نــوآور آن را بــه آینده این 
فضا برای توسعه کســب وکار و اشتغال زایی و کارآفرینی 

امیدوارتر کند.
در همیــن راســتا و به منظــور ایجــاد هم صدایــی بخــش 
خصوصــی در زمینــه مقررات گــذاری در حــوزه رمزارزهــا 
نشســت همفکری با حضور نمایندگانی از انجمن های 
فین تک و بالکچین ایران، کمیســیون رمــزارز و بالکچین 

نصر کشــور و مدیــران صرافی های رمــزارز و فعاالن حوزه 
کسب وکاری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان نظام صنفــی رایانه ای 
اســتان تهــران، روز یکشــنبه ۱۰ بهمن مــاه نشســتی بــا 
حضور نمایندگان تشکل های صنفی در حوزه  بالکچین 
و رمــزارز و نمایندگان برخی از کســب وکارها برگزار شــد. 
هــدف ایــن جلســه گفت وگــو و تعامــل پیرامــون ســند 
پیشــنهادی تحول آفریــن دولــت بــرای رمزارزهــا و بیــان 
انتقــادات و پیشــنهاد های فعاالن بخــش خصوصی در 

این مورد بود.

 دوری از انحصار و محدودیت های کشنده
 در ایــن جلســه نمایندگانــی از انجمن هــای فین تــک و 
بالکچین ایران، کمیسیون رمزارز و بالکچین نصر کشور 
و مدیران صرافی های رمزارز و فعاالن حوزه کسب وکاری 
حضــور داشــتند. این جلســه بــه دعــوت ســازمان نظام 
صنفی رایانــه ای و به میزبانــی کمیســیون فین تک نصر 
تهــران برگــزار شــد و تالشــی بــرای هم صدایــی بخــش 

خصوصی در زمینه مقررات گذاری در حوزه رمزارزها بود.
بــه گفتــه نماینــدگان تشــکل ها، آنهــا به دنبــال گفتمان 
مشــترک میــان دولــت و بخــش خصوصــی بــرای ســر و 
ســامان دادن و مقررات گــذاری در حوزه رمزارز هســتند. 
تمام حاضران مخالفت جدی خود را با طرح هایی که قرار 
است ممنوعیت در این حوزه ایجاد کنند، اعالم کردند.

همچنین بیان شد که بخش خصوصی با مقررات گذاری 
مخالف نیســت، ولی باید دقت کرد که کســب وکارهایی 
که تا امروز در این حوزه نوآورانه ســرمایه گذاری کرده اند، 
دچار مشکل نشوند یا برای برخی نهادها و کسب وکارها 
انحصار ایجاد نشود. به گفته حاضرین در این نشست 
همفکری، فرصت هــای زیــادی در زمینــه بالکچین برای 
ایران وجود دارد کــه باید مراقبت کــرد اقدامات هیجانی 

این فرصت ها را به تهدید تبدیل نکند.
گفتنی اســت؛ در روزهای آینده در زمینه مقررات گذاری 
و تنظیم گری حــوزه رمزارز تشــکل های صنفی به صورت 
مشــترک بیانیــه ای را صــادر می کننــد و در ادامــه نیــز 

کنفرانس خبری برگزار می شود.

درخواست کسب وکارها و تشکل های صنفی برای 
مقررات گذاری حوزه رمزارز و دوری از رفتارهای هیجانی

در مسیر رگوالتوری 
کسب وکارهای رمزارزی

 عضو فراکسیون اقتصاد 
دانش بنیان مجلس درباره 

فرصت طالیی رمزارزها:

به شدت با 
محدودسازی مخالفم

جالل رشــیدی کوچی، عضو فراکســیون 
اقتصــاد دانش بنیــان مجلــس شــورای 
اسالمی گفته است که اکنون طالیی ترین 
زمان برای استفاده از ظرفیت پلتفرم های 
داخلــی جهــت تبــادل ارزهــای دیجیتال 
است و نباید اجازه دهیم با سیاست های 
غلط محدودســازی که تجربه ثابت کرده 
نــاکام هســتند، ایــن فرصــت را از دســت 

بدهیم.
او در گفت وگــو بــا ایســنا، ضــرورت 
قانون گذاری در حوزه رمزارز و سامان دهی 
پلتفرم های داخلی تبــادل را یادآور شــده 
و گفته اســت بــا توجــه بــه اینکــه بخش 
زیــادی از جامعــه، خصوصــاً جوانــان از 
ایــن پلتفرم ها اســتقبال کرده انــد، هرچه 
ســریع تر بایــد در خصوص ســامان دهی 

پلتفرم های تبادل داخلی اقدام شود. 
رشــیدی کوچی گفته اســت چنانچه ما 
ایــن فرصــت طالیــی را از دســت بدهیم 
و افــراد جامعــه بــه ســمت اســتفاده 
از پلتفرم هــای خارجــی برونــد، دیگــر 
نمی تــوان هیــچ نظارتــی روی فعالیت ها 
داشــت. وی افزود: »اکنــون طالیی ترین 
زمان است و به جای آنکه به دنبال بستن 
و محدودســازی فعالیــت پلتفرم هــای 
داخلــی باشــیم، بایــد از آنهــا حمایــت 
کــرده و آنــان را ســامان دهی کنیــم.« او 
معتقــد اســت تجربــه نشــان داده کــه 
محدودســازی فضاهای داخلی، مردم را 
به سمت استفاده از پلتفرم های خارجی 
ســوق خواهد داد.  ایــن نماینده مجلس 
شــورای اســالمی گفت: »امروز وقت آن 
اســت که شــورای عالی فضــای مجازی، 
وزارت اقتصــاد، بانک مرکــزی و مجلس 
به میدان بیاینــد و با یــک تصمیم گیری 
درســت، مســیر را بــرای ســرمایه گذاری 
و تبــادل ارزهــای دیجیتــال در بســتر 
پلتفرم هــای داخلــی فراهــم کننــد. بنده 
به شــدت مخالف محدودســازی یا قطع 
دسترســی برای تبادل ارزهای دیجیتال 

در پلتفرم های داخلی هستم.«
رشــیدی کوچــی گفتــه ارزهــای دیجیتال 
واقعیت جامعه هســتند و اینکــه در این 
حوزه با فقــدان قانون مواجهیم، دلیلی بر 
غیرقانونی بودن رمزارزها نیست. او معتقد 
است قطعاً مردم مســیر خود را می روند، 
پس چه بهتر که حاکمیت در این مســیر 
با برنامه ریزی دقیق، به نفع مردم و کشور 

قدم بردارد.

COMMENTنظر

   عکس:  نسیم اعتمادی
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بازار
M A R K E T

جیــک ســالیوان، مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید، 
هشدار داد که آمریکایی ها در اوکراین باید ظرف یک 
یا دو روز این کشور را ترک کنند. سالیوان گفته: »هر 
آمریکایی در اوکراین باید در اســرع وقت و طی ۲4 تا 
48 ســاعت آینده این کشــور را ترک کند. ما آشــکارا 
نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، نمی دانیم دقیقاً 
چه اتفاقــی می افتد، اما خطــر اکنون به انــدازه کافی 
زیاد اســت و تهدید به اندازه کافی فوری است و این 
همان چیزی است که باید در مورد آن احتیاط کرد.« 
او گفت هر کســی که بماند، این خطــر را می پذیرد که 
ممکن است در آینده نزدیک فرصتی برای ترک وجود 
نداشته باشد. او گفت: »اگر بمانید، خطری را متحمل 
می شوید، بدون هیچ تضمینی که فرصت دیگری برای 
خروج وجود داشته باشید؛ چراکه هیچ چشم اندازی 
برای تخلیه نظامی شــهروندان آمریکایــی در صورت 

تهاجم روسیه وجود نخواهد داشت.«
این اخطار کوتاه درباره اوکراین اما بازارها را قرمز کرد! 
چراکه این نگرانی را در بین سرمایه گذاران ایجاد کرده 
که ممکن اســت اقــدام نظامی قریب الوقوعــی در راه 

باشد که در نهایت بر بازارها فشار بیشتری وارد کند.

 اخبار تورم و اوکراین
 تــورم سرســام آور بــه عــدم اطمینــان و تــرس در بازار 
می افزایــد. تــورم آمریــکا با نرخ هــای ســریع تر از حد 
انتظــار، در حــال افزایــش اســت و بســیاری را به این 
باور رســانده که فدرال رزرو نرخ های بهره را با شــدت 
بیشــتری افزایش خواهد داد. نرخ هــای باالتر باعث 
کاهــش نقدینگــی در بــازار و در نهایــت دوره هــای 
نزولی بیشتری می شــود. همین انتشار اخبار نزولی 
مضاعف باعث شــد تا بازارهای اصلــی رمزارزها هم 
بعــد از یــک هفتــه صعــودی مجــدداً در آخــر هفته 

گذشته نزولی شوند.
این خبرها همــه بازارهای مالی را تحت الشــعاع قرار 
داده اســت. به طــوری کــه در پایــان هفتــه  شــاخص 
S&P500 پس از ســقوط ۲.38درصدی در طول روز 
جمعــه، ۱.۹ درصــد ســقوط هفتگــی را تجربــه کرد. 
بورس نزدک هم در زمان بسته شدن بازار بیش از سه 
درصد کاهش داشت و تا 3.4۵ درصد در روز جمعه 

نزول کرد. بیت کوین، اتر و ســایر ارزهای دیجیتال با 
افت بیش از دودرصدی بیت کوین روند مشــابهی را 
تجربــه کردند. اتر کمی بیشــتر از دیگــر رمزارزها و تا 

4.6۵ درصد کاهش یافت.

 هفته های پرخبری در راه است
اگر به صفحــه آخــر ضمیمه رمــزارز مراجعــه کنید، 
می بینیــد کــه تقریبــاً بیشــتر رمزارزهــای برتــر بــازار 
در هفتــه گذشــته میانگیــن تغییرات شــان منفــی و 
قرمــز بــوده اســت. بــازار کریپتــو به شــدت بــه اخبار 
بین المللــی و تــورم آمریــکا چشــم دوختــه و تحــت 
تأثیــر آنهاســت. البتــه بایــد منتظــر مانــد و در طول 
ایــن هفتــه دیــد خبرهــای منفــی عرصه سیاســت و 
اقتصــاد جهانــی چقــدر دوام می آورنــد و در صورت 
تداوم آیا بازار می تواند بخشــی از ترس ناشی از آنها 
را با شــاخص های صعــودی خود هضم کنــد یا خیر. 
فعالً همه نگران اند که جنگی دیگر معادالت اقتصاد 
ســنتی بین المللــی را به هم بریــزد و ترکش هــای این 

تنش ها به بازار رمزارزها هم برسد.
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 تحلیل هفتگی بازار رمزارزها نشان می دهد تورم آمریکا و تنش در مرز روسیه 
جهت بازار  در هفته های آینده را مشخص خواهند کرد

چارت ها به اوکراین چشم دوخته اند!
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AUCTIONحراجی

ارزش گذاری ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
دالری ۱۰۴ ان اف تی

ساتبی باز هم 
ان اف تی حراج 

می کند
خانه حراج ســاتبی واقع در نیویورک اعالم 
کــرده ۱۰4 کریپتوپانــک را در ۲3 فوریــه بــه 
حراج خواهد گذاشت. ارزش تخمینی این 
ان اف تی ها بین ۲۰ تا 3۰ میلیون دالر است.
»مایکل بوهانا«، یکی از مدیران ساتبی، این 
فروش را »اولین در نوع خود« توصیف کرد 
که تا حدی تمرکز آن بر کریپتوپانک هاست. 
بوهانــا در ادامــه گفــت: »کریپتوپانک هــا 
الگوی جدیدی از پروژه های ان اف تی را ایجاد 
کردنــد و به پیشــبرد ان اف تی ها به صحنه 
جهانی به عنوان یکی از شناخته شده ترین 
ســبک های بصری که متــرادف با جنبش 

هنر دیجیتال شده اند، کمک کرده اند.« 
کریپتوپانک هایی که قرار اســت بــه حراج 
گذاشــته شــود، همگــی در یــک تراکنــش 
 »0x650d« توسط مجموعه دار ناشناس
خریــداری شــده اند. طبــق گفته هــای 
 NFT Price ارائه دهنده داده های رمزنگاری
Floor، کریپتوپانک هایی که در سال ۲۰۱7 
توســط اســتودیو Larva Labs منتشــر 
شــدند، در حــال حاضــر هــر یــک قیمتی 

معادل ۲۱۰.374 دالر دارند.
ســاتبی اعــالم کــرده در ایــن حــراج ارزهای 
و  اتــر  و  بیت کویــن  ماننــد  دیجیتــال 
همچنین ارزهــای فیــات را می پذیرد. همه 
۱۰4 کریپتوپانــک در یــک فــروش واحد به 
حــراج گذاشــته می شــوند و امــکان خرید 
تکــی آنها وجــود نــدارد. ایــن اولیــن تالش 
ســاتبی بــرای کلکســیون های دیجیتــال 
مبتنی بر بالکچین نیست. ساتبی در اکتبر 
۲۰۲۱ اولین خانه حراجی بــود که یک بازار 
ان اف تی )توکــن غیرقابل معاوضــه( به نام 
Sotheby's Metaverse راه انــدازی کــرد. 
در آن زمــان این حراجی اولین کســب وکار 
در نوع خــودش بود کــه یــک کریپتوپانک 
به نــام #7۵۲3 را بــه قیمــت ۱۱.8 میلیون 
دالر فروخــت. ایــن خانــه حــراج عملکــرد 
خود در ســال ۲۰۲۱ را »قوی تریــن در تاریخ 
۲77ساله شرکت« نامیده که بخشی از آن 
به دلیل فروش ۱۰۰ میلیون دالری ان اف تی 

بوده است.

روند ارزش بازار آلت کوین ها در هفته گذشتهروند ارزش بازار رمزارزها در هفته گذشته روند تغییرات سلطه بیت کوین در هفته گذشته
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

طرح یک مسئله 
مبادله رمزارزها در بورس ایران

رئیس سازمان بورس پیشنهاد معامله رمزارزها در قالب 
صندوق سرمایه گذاری را مطرح کرد

به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در خصوص 
معامله رمزارزهــا در بورس ایران پیشــنهاد هایی مبنی بر 
اینکه رمزارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب 

صندوق سرمایه گذاری معامله شوند، ارائه شده است.
مجیــد عشــقی در پاســخ بــه ســؤالی مبنی بــر اینکــه آیا 
ســازمان بورس برنامه ای بــرای مبادله رمزارزهــا در بورس 
ایران دارد یــا خیر، افــزود: »تاکنون تصمیم گیــری نهایی 
در خصوص معامله رمزارزها در بازار سرمایه ایران اتخاذ 

نشده است.«
او ادامه داد: »در این زمینه پیشنهاد هایی مبنی بر اینکه 
رمزارزهایــی کــه در داخــل کشــور تولیــد شــدند در قالب 
صندوق سرمایه گذاری معامله شوند، ارائه شده است.«

عشــقی اظهــار داشــت: »ایــن صحبــت فقــط در حــد 
پیشــنهاد بوده و تاکنون تصمیمی برای اجــرای آن گرفته 

نشده است.«
دامنه نوسان بورس تغییر می کند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه و در پاسخ به 
ســؤالی دیگر در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذشده 
برای دامنه نوسان بورس گفت: »این موضوع اکنون و در 
وضعیت فعلی بازار ســرمایه مورد بحث اکثر فعاالن این 
بازار اســت، بنابراین در تالش هســتیم که تا قبل از پایان 
سال برنامه ریزی های الزم را در زمینه دامنه نوسان انجام 

دهیم.«
او خاطرنشــان کــرد: »به دنبــال آن هســتیم تــا برنامه ای 

میان مدت برای دامنه نوسان ارائه شود و به مرور اقدامات 
الزم برای اصالح دامنه نوسان را در دستور کار قرار دهیم.« 
بعــد از ایجاد نوســانات مختلــف در روند معامــالت بازار 
ســرمایه، تصمیمــات زیــادی بــرای تغییــر دامنه نوســان 
اتخاذ شــد و در این میان عــده ای معتقد بودنــد که بهتر 
اســت به منظور جلوگیری از طوالنی شدن نوســان بازار و 
نیز کاهش ضرر و زیان سهام داران اقدامات الزم به منظور 

تغییر دامنه نوسان اعمال شود.
از سال گذشته تاکنون و بعد از شــتاب در روند اصالحی 
بازار ســرمایه نظرات متفاوتی از ســوی فعــاالن حاضر در 
بازار سرمایه در راستای تغییر دامنه نوسان تا حذف دامنه 
نوســان مطرح شــد که به دنبال چنین صحبت هایی، در 
بهمن ۱3۹۹، شورای عالی بورس دامنه نوسان را از منفی 
پنج تا مثبت پنج درصد به منفی دو تا مثبت شش درصد 

تغییر داد.
در ادامه تالش های انجام شده و نیز پیشنهاد های فعاالن 
حاضر در بازار ســرمایه برای تغییر دامنه نوســان، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه و نیز در نخستین 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعالم کرد: »حذف 
دامنــه نوســان بــه  یکبــاره و در همه شــرکت های بورســی 
امکان پذیر نیســت و آســیب های زیادی به بازار سرمایه 
وارد می کند.« عشقی تأکید کرد: »راه های مختلفی برای 
برداشتن دامنه نوسان وجود دارد و ممکن است این کار را 
ابتدا برای شرکت های بزرگ تر در دستور کار قرار دهیم.«

چاپ دوم یک کتاب مهم درباره رمزارزی که این روزها ذهن بسیاری 
را به خود مشغول کرده است

چرا باید استاندارد بیت کوین را بخوانیم و بشناسیم!
انتشارات راه پرداخت چاپ دوم کتاب »استاندارد 
بیت کوین، جایگزینی غیرمتمرکز برای بانکداری 
مرکزی« را با حمایت صرافی اکسیر منتشر کرد. 
نویســنده این کتاب ســیف الدین آموس، اســتاد 
اقتصــاد و عضــو مرکــز ســرمایه داری و جامعه در 
دانشگاه کلمبیاست. کتاب استاندارد بیت کوین 
در سال ۲۰۱8 در انتشارات وایلی به چاپ رسیده و 
به اذعان بسیاری از کارشناسان و منتقدان، یکی 
از بهترین کتاب هایی اســت که می توان در حوزه 
رمزارزها مطالعه کرد. علیرضا کاظمی نیا ترجمه 

این کتاب را بر عهده داشته است.

 استاندارد بیت کوین چه می گوید
کتــاب »اســتاندارد بیت کویــن« بافتــار 
تاریخــی ای را کــه به ظهــور بیت کوین ختم شــد، 
دارایی های اقتصادی ای که به رشد سریع آن دامن 
زدند و مفاهیم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن 
را تحلیل می کند. ســیف الدین آموس، نویسنده 
کتاب، خواننده را به ســفری جــذاب در دل تاریخ 
می برد و توضیح می دهد چه ابزارها و فناوری هایی 
نقش  پول را ایفا می کرده اند؛ از سیستم های بدوی 
معامله با ســنگ و صدف دریایی تا ســکه و طال و 
ارزهای فیات. او با توضیح اینکه چه عاملی به این 
فناوری ها نقش مالی شان را اعطا کرده اند و چگونه 
برخی از آنها از این نقش ها کنار گذاشته شده اند، 
ایــده ای درخــور از آنچــه پــول ســالم را می ســازد، 
بــه خواننــده ارائــه می دهــد و در مــورد پیامدهای 
پول ســالم برای افراد و جامعه، انباشت سرمایه، 
معامله، صلح، فرهنگ و هنر بحث می کند. کتاب 
توضیحاتی در مورد نحوه عملکرد شبکه بیت کوین 
و برجســته ترین جنبه هــای آن ارائــه می دهــد و 
کاربردهای احتمالی بیت کوین به عنوان نوعی پول 
ســالم را تحلیل می کند. آموس کاربردهایی را که 
بیت کوین برای آنها مناسب نیست، برمی شمارد 
و به بررسی چند مورد از رایج ترین اشتباهات افراد 

در مورد این رمزارز می پردازد.
نویســنده در فصل هــای پایانــی کتــاب عملکــرد 
بیت کوین را به شیوه ای کاربردی و قابل  فهم توضیح 
می دهد و به سؤاالتی پیرامون این مقوله می پردازد: 

آیا استخراج بیت کوین اتالف انرژی است؟ آیا 
بیت کوین مختــص مجرمان اســت؟ کنترل 
بیت کوین در دست چه کسی  یا کسانی است 
و آیــا می تواننــد بــه  دلخــواه خــود آن را تغییر 
دهند؟ چطور می توان بیت کوین را از بین برد؟ 
چطور می شــود هزاران رمزارز مثل بیت کوین 

ساخت؟

 در یک بزنگاه تاریخی هستیم
احســان قاضــی زاده، مدیرعامــل 
اکســیر، در یادداشــت خود بــرای ایــن کتاب 
نوشــته اســت: »اکنــون مــا در یــک بزنــگاه 
تاریخــی ایســتاده ایم! جایی کــه روزبــه روز با 

پیشرفت و گسترش سیستم مالی غیرمتمرکز، 
پیش فرض هایمــان از مفاهیمــی ماننــد پــول، 
سرمایه گذاری، ساختارهای مالی و روابط دولت ها 
در حال دگرگون شدن است. ما تمام این تغییرات 
سازنده را وام دار تالشی هستیم که طی این سال ها 
بــا فراگیــر شــدن بیت کویــن در راســتای کاهــش 
تمرکزگرایی و انحصارطلبــی دولت ها، بانک های 
مرکــزی و مؤسســات مالــی بــرای جهت دهــی به 

جریان های مالی صورت گرفته است.
نظام مالی غیرمتمرکز تصویری جدید از وضعیت 
نظام اقتصادی در آینده ای نه چندان دور ترسیم 
می کند که توســط هیــچ فرد یــا ســازمانی کنترل 
نمی شود و قدرت در شبکه بین افراد توزیع  شده 
است. معنای چنین وضعیتی این است که قدرت 
خلق و توزیــع پول از دســت بانک ها خارج  شــده 
و به مردم برگشــته اســت. در این نظام ما به  جای 
اعتماد به یک واسط و طرف سوم مانند بانک ها، 
به صــورت داوطلبانــه به یک سیســتم شــفاف با 
قوانین کدنویسی شده اعتماد می کنیم. در همین 
راســتا، کتــاب اســتاندارد بیت کویــن، بــا نگاهــی 
عمیق به رمزارز بیت کوین و جنبه های اقتصادی، 

اجتماعی و فلسفی آن می پردازد.«

زشت و زیبای یک نظام مالی تازه
همچنیــن رضــا قربانــی، مدیرمســئول 
انتشــارات راه پرداخت، در یادداشت خود به این 
ســؤال پرداخته که آیا می توان به بیت کوین برای 
جایگزینی نظام فعلی اعتماد کرد؟ او در بخشی 
از یادداشت خود نوشته اســت: »بسیاری با این 
ایده که ثــروت جهان باید عادالنه تر توزیع شــود، 
پشت بیت کوین ایستاده اند. برخی تصور می کنند 
بیت کوین توانسته پاسخ آن سؤال هایی باشد که 
در ابتدای این یادداشــت مطــرح کردیم. به فرض 
که نظام فعلی کارآمد نیست؛ سؤال این است که 
نظام پولی مبتنی بر بیت کوین تا چه حد می تواند 
جایگزین نظــام فعلی شــود؟ نواقص اســتاندارد 
بیت کوین چیست و آیا می توان به کد اعتماد کرد 

و نظام اعتماد جهانی را بر پایه آن بسازیم؟

REPORTگزارش
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رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

رمزارزها هم تنظیم پذیرند 
هم قانون پذیر!

مدیرعامل انجمن بالکچین می گوید قانون گذاری و تنظیم گری 
دارایی های دیجیتال با رویکرد مدیریت ریسک انجام پذیر است اما...

طی روزهای اخیر بحث رگوالتوری حوزه رمزارزها با انتشار 
توییتــی از ســوی محســن رضایــی صدرآبــادی مبنــی بر 
تکمیل نســخه جدید »احکام ســامان دهی زیســت بوم 
رمزارزش ها« مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه در این توییت از 
تشکل ها دعوت شد تا نظرات خود را مطرح کنند. چالش 
رگوالتوری یکی از مهم ترین چالش های این حوزه از سوی 
فعاالن آن عنوان می شود و حاال امکان بیان نقطه نظرات 
در خصوص احکام تنظیم گر یک فرصت مهم برای آنها 
به شمار می رود. بر همین اساس طی پیگیری این موضوع 
در گفت وگو با عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران 
زنجیره بلــوک )انجمن بالکچین( به بررســی مــوارد دارای 
اهمیت پرداختیم. آشــتیانی معتقد است بانک مرکزی 
رویکردی بســیار منفی نســبت به دارایی هــای دیجیتال 
دارد. او بــر این باور اســت کــه راجع بــه حــوزه بالکچین و 
دارایی دیجیتال بــا نوآوری های بســیار نمی تواند رویکرد 
صفر یا صدی داشت. باید رویکرد مدیریت ریسک برای 

قانون گذاری و تنظیم گری این حوزه را مدنظر قرار داد.
از قانونمنــد شــدن حــوزه دارایی هــای دیجیتــال حمایت 

می کنیم
مدیرعامل انجمن بالکچین با اســتقبال از شــانزدهمین 
اصالح ســند احکام سامان دهی زیســت بوم رمزارزش ها 
در گفت وگو می گوید: »اصالح این ســند احکام از ســوی 
انجمــن مورد اســتقبال واقع  شــده اســت؛ چراکه نشــان 
می دهد ایــن حوزه تنظیم پذیــر و قانون پذیر اســت. ما در 
انجمن بالکچین بر این باور هستیم که حوزه دارایی های 
دیجیتال قانون پذیر است و از قانونمند شدن آن حمایت 

می کنیم.«
آشــتیانی با اعالم مشــاهده این ســند نیز تاکید می کند: 
»این سند با این مفهوم کامالً تطبیق دارد و بدین  جهت 
از وجود این سند استقبال می شــود. با توجه به فرصتی 
که توسط دســتگاه ذی ربط نگارنده و توسعه دهنده سند 
برای تشــکل های بخــش خصوصــی به وجــود آمــد، این 
خوشحالی را به همراه داشت که با مشارکت تشکل های 
بخش خصوصی می توان نقطه نظــرات در این خصوص 

را مطرح کرد.«
او می افزاید: »طبیعی اســت که از همــان ابتدا هیچ متن 
و ســندی کامــل و باب میــل همــه افــراد نخواهد بــود، اما 
همان طور که از ویرایش هشتم تا شانزدهم شاهد تغییر در 
جهت بهتر و اجرایی شدن متن بودیم، احساس می شود 
قدم های مثبتی در حال برداشته شدن اســت؛ چراکه در 
ویرایش هشتم یعنی اولین سند شاهد ریسک های فراوان 
و امکان انفصال زایی های فراوانی به صورت نهفته در این 
خصوص بودیم، در حالی  که امروز در جهت بهبود آن گام 

برداشته  شده که امیدواریم بهتر هم شود.«
آشــتیانی بــا قدردانــی از نیت درســت و دقیــق حاکمیت 
و دولت فعلــی در این راســتا می گویــد: »حــوزه بالکچین 
و دارایی هــای دیجیتــال یکــی از مهم تریــن ارکان اقتصاد 

دیجیتال است و اقتصاد دیجیتال یک اقتصاد بدون مرز 
است که با توجه به شرایط خاص کشور و همه گیری کرونا 
در دنیا مهم ترین تأثیر را در رشد اقتصادی کشورها داشته 
اســت. اقتصاد آینــده این گونه پیش بینی می شــود که از 
حوزه هایی مانند نفت، فوالد و سیمان کم کم فاصله گرفته 

و به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت می کند.«
مدیرعامل انجمن بالکچین با اشاره به عدم بهره برداری 
همه جانبه از حــوزه دارایی های دیجیتال اشــاره می کند: 
»در ایران موضوع بالکچین و دارایی های دیجیتال کشور 
از رشد قابل  قبولی برخوردار بوده، اما از تمام ظرفیت های 
آن بهره مند نشــده ایم. همان طــور که می دانیــد در حوزه 
تولیــد دارایی هــای دیجیتــال، دچــار فرصت ســوزی های 
بســیار ســنگین و زیــادی شــدیم. تصمیم گیری اشــتباه 
دولت دوازدهم در این حوزه باعث شــد همچنان تبعات 

آن فرصت سوزی را احساس کنیم.«

 سند تحول احکام دولت با رویکرد مثبت
 آشــتیانی تأکیــد دارد: »بایــد هرچــه ســریع تر دارایــی 
دیجیتال از ســوی حاکمیت به رسمیت شــناخته شود. 
باید روش تنظیم گــری این حــوزه با توجه بــه تنظیم پذیر 
بــودن آن با مشــارکت تشــکل های خصوصــی به صورت 
توأمــان با حاکمیــت بــرای پیاده ســازی الزامــات و قوانین 

باالدستی همراه باشد.«
به گفته مدیرعامــل انجمن بالکچین؛ در حــال حاضر از 
چند جهــت تعامالت بــا رگوالتــور در طیــف رویکردهای 
بســیار منفی تا مثبت در حال پیگیری است. او معتقد 
اســت: »یکی از رویکردهای پیگیری شــده توســط برخی 
نهادها، تدوین الزامات برای حوزه بالکچین و دارایی های 
دیجیتال اســت که این رویکرد مثبت ارزیابی می شــود، 
مانند رویکرد فعلی که در حال پیگیری اســت؛ اما برخی 
رویکردهای دیگر سلبی و دستوری یا مجوزمحور است که 

مخاطرات بسیاری را به همراه خواهد داشت.«

 رویکــرد منفی بانــک مرکزی بــه دارایی های 
دیجیتال

به عقیــده مدیرعامــل انجمــن بالکچیــن؛ بانــک مرکزی 
بــا رویکــردی بســیار منفــی در حــال پیگیــری رگوالتوری 
دارایی هــای دیجیتــال اســت. اشــتباه تاریخــی از چهــار 
سال پیش انجام شــد و بانک مرکزی به عنوان رگوالتوری 
دارایی های دیجیتــال مخاطب قرار داده شــد. آشــتیانی 
ادامــه می دهــد: »عبــارت »رمــزارز« باعــث شــد حتــی 
دســتگاه ها و شــوراهای عالی رتبه کشــور بانــک مرکزی را 
مخاطب تعیین تکلیف قــرار دهند؛ چراکــه بانک مرکزی 
مســئولیت حــوزه پولــی و ریــال کشــور را بــر عهــده دارد. 
اما متأســفانه نتوانســت آن طور که باید، در این حوزه به 
جمع بندی برسد. با توجه به اینکه بانک مرکزی رگوالتور 
بخشی محسوب می شود، از هیچ گونه تغییری که حتی 

تأثیرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد، استقبال 
نمی کند؛ چراکه ممکن اســت بر حوزه پولی کشــور کمی 

تغییرات ایجاد کند.«

 دارایی دیجیتال را به رسمیت بشناسیم
 آشتیانی می افزاید: »دارایی های دیجیتال طبق تعریف 
مؤسســه حسابرســی بین المللی IFRS به عنــوان دارایی 
شــناخته  شــده و دارایــی می توانــد نمــودی از هــر کاال یــا 
خدمت یــا ســهام شــرکت ها را در دنیای فعلی در بســتر 

بالکچین داشته باشد.«
به گفته او؛ مخاطب قــرار دادن بانک مرکزی در این حوزه 
باعث اطاله وقــت شــده و از یک رگوالتور بخشــی انتظار 

اظهارنظر در موضوع کلی می رود.
مدیرعامل انجمن بالکچین همچنین بر این باور اســت: 
»باید اصل را بر مشــاهده پذیری و تنظیم پذیری در حوزه 
دارایی های دیجیتال و بالکچین قرار دهیم. باید بپذیریم 
ماهیت ایــن حــوزه دســتورپذیر نیســت و بخــش بزرگی 
از اقتصاد دیجیتــال و آینده کشــور را تشــکیل می دهد، 

پــس بــا توجــه بــه موضوعــات، 
رویکــرد مــا راجــع بــه حــوزه 
بالکچین و دارایی دیجیتال 
نمی توانــد رویکــرد صفــر یا 
صــد باشــد؛ بایــد رویکــردی 
دال بر مدیریت ریسک برای 
قانون گذاری و تنظیم گری این 

حوزه پیش رو قرار دهیم.«

NEWSخبر

دستگیری سارقان 
میلیارد دالری رمزارزها

دوران بزن دررویی 
در رمزارزها تمام 

شده است؟
ســال ها بود که یکــی از اتهام هــا به فضای 
رمزارزهــا، غیرقابــل رهگیری بــودن جرائم 
در آن عنــوان می شــد. دربــاره ســرقت ها و 
هک هایــی صحبــت می شــد کــه در چند 
دقیقه دارایی هزاران نفر را باال کشــیده اند 
و رفته اند؛ بی آنکه ردی از آنها پیدا باشد یا 
بتوان امیدی به دستگیری سارقان داشت. 
اما بــه نظــر می رســد اوضاع اکوسیســتم 
رمــزارزی این قدر هــم بی دروپیکر نباشــد؛ 
به خصوص با خبری که در هفته گذشــته 
منتشــر شــد و با موضعی که دادگستری 

آمریکا در برابر آن گرفت! 
وزارت دادگســتری آمریــکا از شناســایی 
بزرگ تریــن مــورد ســرقت و پول شــویی بــا 
اســتفاده از رمزارزها به ارزش 4.۵ میلیارد 
دالر خبر داده است. این سوءاستفاده در 
جریان یک حمله هکری در سال ۲۰۱6 به 
صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس رخ داده 
و آن طور که اعالم شده، عامالن اصلی این 

پول شویی یک زن و شوهر بوده اند.
بنــا بــر اعــالم دادســتانی آمریــکا، »ایلیــا 
لیختن اشــتاین«، 34ســاله و همســرش، 
»هدر مورگان« 3۱ســاله اهــل نیویورک که 
صبح روز سه شنبه هفته گذشته در منهتن 
دســتگیر شــدند، درآمدهــای غیرقانونــی 
خــود را صــرف خریــد اقالمی ماننــد طال و 
توکن هــای غیرقابــل معاوضه و نیــز کارت 

خرید ۵۰۰ دالری والمارت کرده اند.
ایــن زوج نمایه هــای عمومــی فعالــی در 
شــبکه های اجتماعی داشــتند و مــورگان 
با نــام مســتعار »رازلخــان« خواننــده رپ 
شــناخته می شــد کــه برگرفتــه از عنــوان 

چنگیزخان مغول است.
»لیزا موناکو«، معاون دادستان کل آمریکا 
گفتــه کــه ایــن بزرگ تریــن مصــادره مالی 
وزارت دادگســتری تــا به امروز محســوب 
می شود. وی در بیانیه ای گفته شناسایی 
این متخلفان نشان می دهد ارز دیجیتال 
منبع امنی برای استفاده مجرمان نیست. 
ایــن زوج متهم بــه توطئه برای پول شــویی 
۱۱۹.7۵4بیت کوین هستند که پس از نفوذ 
یک هکر به بیت فینکس و انجام بیش از 
دو هزار تراکنش غیرمجاز به ســرقت رفته 
بودنــد. وزارت دادگســتری می گوید ارزش 
معامــالت مذکــور در آن زمــان 7۱ میلیون 
دالر بــود، اما با افزایــش ارزش ایــن رمزارز، 
این رقم اکنون به بیش از 4.۵ میلیارد دالر 

رسیده است.

I N T E R V I E W
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وقتش رسیده چراغ 
خاموش حرکت نکنیم

گفت وگو با نریمان امانی مدیرعامل صرافی رمزارز سیتکس

NEWSخبر

وقتی کسب و کارهای رمزارزی خیلی جدی خود را نشان دهند و مواضع چراغ خاموش بودن را کنار بگذارند، قطعاً تأثیر مثبت روی رفتار حاکمیت با آنها و این مدل کسب و کارها را 
شاهد خواهیم بود. نریمان امانی، مدیر صرافی رمزارز سیتکس می گوید با آگاه ســازی حاکمیت و عموم مردم، حاکمیت نیز درمی یابد که این مدل کسب و کارها حرفی برای گفتن 
دارند و مردم نیز به این مدل کسب و کارها اعتماد دارند. در واقع ورود مردم به عرصه مالی جدید در دنیا را راحت تر می پذیرند. مجموعه سیتکس شرکتی در حوزه آی تی است که 
حدود 20 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است. کار آنها در ابتدا با انواع و اقسام پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری شروع شد، اما از پنج سال پیش یعنی حدود سال 1395، 
وارد حوزه رمزارز و بالکچین شــدند. در این مدت، در انواع حوزه های بالکچین مانند ماینینگ، تریدینگ و سرمایه گذاری فعالیت داشته اند و دو، سه سالی است که به طور خاص 
روی حوزه بالکچین فعال هستند. در حوزه بالکچین، چه در حوزه کریپتوکارنسی و چه نرم افزاری، پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارند و از حدود یک سال و نیم پیش صرافی 

رمزارز خود را ایجاد کرده اند که در حال حاضر عمده تمرکز شرکت روی این بخش است.

I N T E R V I E W

 در حــال حاضــر ســیتکس در چــه 
مرحله ای است؟

اگر منظورتان صرافی اســت، بایــد بگویم که اکنــون پروژه 
راه اندازی شده و مردم از آن استفاده می کنند، اما به دلیل 

رویکردی که در حوزه فناوری داریم، چندان تالش نکردیم 
تا صرافی رمزارز را با ماهیت فعلی آن معرفی کنیم و بیشتر 
به  دنبــال ایده هــای نــو در ایــن حــوزه هســتیم و از صرافی 
به عنوان ابــزاری نو کــه بتواند ســایر پروژه هایمــان را پیش 

ببرد، اســتفاده می شــود. در این مقطع پــروژه دیگری هم 
داریم مثل پروژه تیبا که بخشی از کار صرافی است و پروژه 
صندوق داری غیرامانی است. به طور کلی روال برنامه های 

سیتکس به این سمت وسو در حال حرکت است.

مدیرعامل جدید آلگوراند
»استیســی واردن« از مدیران 
ســابق بانــک جی پــی مــورگان به عنوان 
مدیرعامل بنیاد آلگوراند )از رمزارزهای 

برتر بازار( معرفی شده است.

 سرمایه برای امالک متاورسی
اســتارتاپ اتریشــی مورفــر که 
روی امــالک متاورســی متمرکز اســت، 
موفق شده در مرحله A۱ جذب سرمایه 

شش میلیون دالری انجام دهد.

شــیلینگ دیجیتالــی در راه 
است

بانک مرکزی کنیا گفته درباره راه اندازی 
ارز دیجیتــال ملــی ایــن کشــور بــر پایه 
شــیلینگ از مردم نظرخواهــی خواهد 

کرد.

همکاری وان ریور و کوین بیس
ســرمایه گذاری  صنــدوق 
وان ریــور کــه توســط »آلــن هــوارد«، 
میلیاردر آمریکایی پشتیبانی می شود، 
گفته در همکاری با کوین بیس خدمات 
مالی رمــزارز به ســازمان ها ارائه خواهد 

داد.
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 درباره ایده ها و پروژه های دیگر سیتکس 
و برنامه های آتی خود بیشتر توضیح  می دهید؟

فناوری بالکچین حوزه ای نو است و هر روز در این بخش 
اتفاقــات جدیــدی در حــال وقــوع اســت. از متــاورس و 
ان اف تی ها گرفته تا حوزه های دیفای و اپلیکیشــن هایی 
که شاید اصالً در حوزه کریپتوکارنسی هم فعال نباشند، 

ولی جذابیت های دیگری دارند.
مجموعــه مــا در تــالش اســت در تمــام راه حل هایــی که 
بالکچیــن می توانــد بــرای صنایــع مختلــف ارائــه دهــد، 
فعالیت کند. در بعضی موارد پروژه هایی را هم در دست 
داریم که برای صنایع مختلف مناسب است. در برنامه  
آینده مان قصد داریم تمرکزمان را روی پروژه های دیفای 
بگذاریم و به ســراغ اپلیکیشــن  های مادی که در بســتر 

بالکچین هستند، برویم. 

 با توجه به اینکه شما تمرکز خود را روی 
بالکچین و رمزارز گذاشته اید، فکر می کنید موضع 
رگوالتور باید چگونه باشد تا هم تنظیم گری در این 
حوزه اتفاق بیفتد و هم به کسب و کارها آسیبی وارد 

نشود؟
با ورود فناوری های نو، خواه ناخواه چالش هایی در حوزه 
رگوالتــوری نیز ایجاد می شــود. چــون مســئله بالکچین 
موضوعــی جهانی اســت، وضــع قوانیــن بــرای کنترل و 
پیگیــری رگوالتــوری نیــز می توانــد برگرفتــه از تجربیات 
کشــورهای پیشــرفته باشــد و می توانیم در قانون گذاری 
و تنظیم گری از آنهــا الگوبرداری کنیم. کشــورهای دیگر 
توانســته اند از فناوری بالکچیــن در بخش های مختلف 
اســتفاده کننــد، بنابرایــن نظــام حاکــم بــر این کشــورها 

تنظیم گری را انجام داده است. 
به نظــرم در ایــن حــوزه، رگوالتوری بایــد اندکــی انعطاف 
نشــان دهد؛ زیــرا بالکچیــن، حــوزه جدیدی اســت و هر 
روز نیز اتفاقات جدیدی در آن می افتد و به روز می شود. 
چنانچه بدون توجه به اینکه این موضوع جدید است و 
قرار است اتفاقات جدید در این حوزه تجربه شود، برای 
آن قوانین وضع شود، عمالً راه را بر پیشرفت این فناوری 

در کشورمان می بندیم. 

 کدام نهــاد را بــرای تنظیم گــری این فضا 
مناسب تر می دانید؟

چالشی که در این حوزه نوپا وجود دارد و تعیین رگوالتور 
مناسب برای آن را دشوار می کند، این است که بستگی 
دارد بخواهیم از چه بُعدی به آن نگاه کنیم. اگر بخواهیم 
از دیدگاه چالــش مالی به آن نگاه کنیــم، نهادهای مالی 
برای رگوالتوری مناســب اند و اگر بخواهیم نگاه فناورانه 
به آن داشته  باشیم )که بســیار منطقی و بجاست( باید 
از وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات در امر رگوالتوری 
کمک بگیریم. اما بهتر آن اســت کــه به دلیل جامعیت 
ایــن حــوزه، کمیتــه ای متشــکل از نهادهــای اقتصادی، 
حقوقــی و فنــاوری اطالعــات، رگوالتــوری ایــن بخــش را 
بر عهــده بگیرنــد تا بتواننــد تمامــی ابعاد آن را پوشــش 
دهند. ضمن آنکه بخش مهمی از کسب و کارهای مهم 
در آینــده در این حــوزه شــکل می گیرند و الزم اســت در 
ایــن رگوالتــوری، دیــدگاه کســب و کارهای خصوصــی در 
امر ســرمایه گذاری نیز دخالت داده  شــود و نظرات آنان 

پرسیده  شود.

 بعضی ها معتقدند کسب و کارها خودشان 
باید دســت به کار شــوند و رگوالتــور را آگاه کــرده و در 
تنظیم گری کمک کننده باشند. نظر شما چیست و 

چه کارهایی می توان در این بخش انجام داد؟
نکته ای که وجود دارد این است که وقتی فناوری جدیدی 
وارد می شود، کسب و کارهای نو خیلی راحت تر به سراغ 
آن می روند تــا بتواننــد از ابعــاد آن فنــاوری آگاه شــوند. 

حاکمیــت نــگاه کالن تری بــه قضیــه دارد و معمــوالً وارد 
جزئیات و آینده  آن نمی شــود؛ بنابراین کســب و کارهای 
نو بایــد به عنوان یــک مشــاور در کنار حاکمیــت حضور 

داشته باشند، حتی اگر آنها را نپذیرند.
این حــوزه، حوزه مالــی اســت؛ بنابراین نیاز اســت مردم 
نســبت بــه ایــن بخــش آگاه شــوند تــا بداننــد در حــال 
ورود بــه چــه دنیایــی هســتند و در واقــع، ایــن وظیفــه 
کسب و کارهاست که در حوزه اطالع رسانی، هم در کنار 
مردم و هــم در کنــار حاکمیت باشــند و به آنها مشــاوره 

دهند.

مسئله رگوالتوری و دیدگاه حاکمیت به 
این حــوزه، نه تنها در ایران، بلکه در کشــورهایی که 
حتــی دیــد بازتــری بــه مســئله فنــاوری دارنــد، 
میــزان  شــاید  حــاال  اســت.  ســخت گیرانه 
ســخت گیری ها به انــدازه ایران نباشــد، اما شــاهد 
هستیم آمریکا هفته گذشته الیحه ای تصویب کرد 
کــه مســئله تنظیم گــری رمزارزهــا را ذیــل مســائل 
امنیتی قرار داد و همین الیحه، تأثیری چشم گیر در 
قیمت کریپتوکارنسی ها داشت. به نظر شما، چرا 
کشورهای لیبرال و پرچم دار نوآوری و فناوری، گاهی 

موضع سخت گیرانه در پیش می گیرند؟
موضــع ســخت گیرانه نســبت بــه کریپتوکارنســی ها 
نشــان می دهــد تنظیم گــری از ســوی حاکمیــت وجــود 
نــدارد - البتــه در مورد سیاســت های یک کشــور خاص 
صحبت نمی کنم - اما به طور کلی، اگر اصول و چارچوب 
تنظیم گری در یک کشــور رعایت شود، خطرات امنیتی 
کمتری برای آن کشــور ایجاد می شــود و جلــوی اتفاقات 
ناخوشــایند را نیــز می گیــرد. ولی اگــر مبنا بر این باشــد 
که مانع فعالیت این مدل کســب و کارها شــویم، دیواری 
کشــیده ایم کــه تبعــات منفــی آن، حتمــاً بــه جامعــه و 

حاکمیت نیز برمی گردد.

  سیتکس تابه حال جذب سرمایه داشته 
یا برنامه ای برای جذب سرمایه در آینده دارد؟

خیر. این شرکت برنامه ای برای جذب سرمایه ندارد.

 طی این چند سال که فعالیت داشته اید، 
مهم ترین چالش هایی که با آن مواجه بوده اید، چه 

بوده اند؟
در این حوزه، مهم ترین چالش، همان مسئله رگوالتوری 
و مواجه شــدن بــا قوانیــن موجــود اســت. ســیتکس 
به صورت جدی در حوزه ماینینگ و ســاخت تجهیزات 
مربــوط بــه آن فعالیت می کــرد و خیلی هم خــوب پیش 
می رفت، امــا از زمانی که بحث رگوالتوری و جمع شــدن 
ماینینگ ها پیش آمد، از این فضا ناامید و دور شدیم و 
این فعالیت را کنار گذاشــتیم. آنجا بــود که جرقه ای زده 
شد و دریافتیم باید به بخش آموزش و آگاه سازی مردم 

و حاکمیت توجه بیشتری کنیم.
 

  چشم انداز شما از بازار و رگوالتوری این 
حوزه در ایران، در بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟

در حوزه بازار، استقبال عمومی بسیار زیاد است و حتی 
بسیاری اوقات از اینکه مردم این قدر پذیرای فناوری های 
جدیــد هســتند و حتــی اســتدالل می کننــد، متعجــب 
می شــویم و اگر ایــن آگاهی به همیــن صورت پیــش رود، 
چشــم انداز آینده بــازار را خیلــی مثبت و روشــن ارزیابی 
می کنم. از منظر رگوالتوری هم باید گفت به این دلیل که 
در آینــده اتفاقات خوبــی در این بــازار می افتد، حاکمیت 
چاره ای ندارد جز اینکه به سمت تنظیم قانونی پیش برود 
که آن قانون به نفع مردم باشد و کشمکش ها خاتمه یابد. 
در خاتمه، امیدوارم کسب و کارها بتوانند با قوای بیشتری 

به طی کردن مسیری که در آن هستند، ادامه دهند.

افزایش ۵۰ درصدی  
سرمایه گذاری 1/19 میلیارد دالری در بازار 

رمزارزها در هفته گذشته

REPORTگزارش

با توجه به اینکه ارزش بازار ارزهای دیجیتال جهانی 
در این هفته تقریباً ثابت بود، حدود ۱.۱۹ میلیارد 
دالر ســرمایه از سمت ســرمایه گذاران خطرپذیر و 

سرمایه گذاران خرد به این بازار وارد شد. 
بیش از 8۰۰ میلیون دالر در کسب وکارهای رمزارزی 
دو هفته پیش سرمایه گذاری شده بود، اما این هفته 
سرمایه گذاری ها تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافت و در 

مجموع به ۱.۱۹ میلیارد دالر رسید. 
شرکت مدیریت دارایی کریپتو هارتمن کپیتال، روز 
جمعه صندوق 3۰ میلیون دالری خود را با تمرکز بر 
متاورس راه اندازی کرد. این شرکت قصد دارد از این 
سرمایه در مراحل اولیه معامالت توکن و معامالت 
سهام و سرمایه گذاری از طریق سبد ان اف تی خود، 
اســتفاده کند. مدیــران ایــن شــرکت معتقدند که 
متاورس فرصتی عظیم است، اما اغلب افراد به این 
فکر می کنند که در فضای P2E یا  PFP خیلی سریع 
پولی بــه جیب بزنند و ســرگرم شــوند و به واقعیت 
این مســئله و اهمیتی کــه در پنج ســال آینده پیدا 
خواهد کرد توجهی نمی کنند. پس این اکوسیستم  
جدید باید به صــورت پایدار و غیرمتمرکز ســاخته 
شود. رویکرد سرمایه گذاری به تحقق این امر کمک 

می کند.
شــرکت پورتالز نیــز دور اولیــه  ســرمایه گذاری پنج 
میلیون دالری خــود را در روز جمعه کامل کرد. این 
سرمایه گذاری توسط گریالک و چند سرمایه گذار 
برجسته دیگر، از جمله مولتی کوین کپیتال، سوالنا 
ونچرز، فاندیشــن کپیتال، آالمدا ریســرچ و سینو 
گلوبال کپیتــال، انجام شــد. یکــی از بنیان گــذاران 
پورتالز می گوید که ما می خواهیم متاورس را با روشی 
بسازیم که حتی االمکان قابل دسترس باشد. به این 
جهت با افزودن ابزارهایی برای راحتی بیشتر کاربر، 

موانع استفاده از متاورس را کاهش خواهیم داد.
این هفته شاهد چندین دور ســرمایه گذاری دیگر 
هم در ایــن بازار بودیــم؛ از جمله فــروش توکن 4۵۰ 
میلیــون دالری پلــی گان به رهبــری ســکویا ایندیا، 
افزایــش ســرمایه ۲۰۰ میلیــون دالری آلئــو کــه 
ارزش پلتفــرم را بــه ۱.4۵ میلیــارد دالر افزایش داد 
و دور ۲۰۰ میلیــون دالری آلکمــی بــرای تمرکــز بــر 
توســعه دهندگان وب 3. عــالوه بــر ایــن، بایننــس 
۲۰۰ میلیون دالر برای یک ســهام عمده در شرکت 
رسانه ای جهانی فوربس سرمایه گذاری کرد تا وب 3 

و روزنامه نگاری را به هم نزدیک کند.
اینفینیتی ونچرز کریپتو )IVC( نیز اولین صندوق 
خود را با قیمت 7۰ میلیون دالر در روز چهارشنبه 

راه اندازی کرد. این صندوق بر سرعت بخشیدن به 
نوآوری در گیم فای، دیفــای و وب 3 متمرکز خواهد 
بود. این شرکت که در تایپه مستقر است، از ابتدای 
فعالیــت خــود در آگوســت ۲۰۲۱، در 78 شــرکت 

پرتفوی سرمایه گذاری کرده است.
XYO با اوت الیر فاندز روز پنجشنبه در یک صندوق 
ســرمایه گذاری مشــترک اســتراتژیک ۲۰ میلیون 
دالری مشــارکت کــرد. هــدف از ایــن کار گســترش 
اکوسیستم و XYO پروژه های بالکچین جغرافیایی 
بود. ایکس وای او یک اســتارتاپ فناورانه است که 
توسط ایکس وای لبز با تمرکز بر دستگاه های مبتنی 
بر داده های مکان محور راه اندازی شــده است. این 
شــرکت در حال حاضر، بیش از چهار میلیون نود 
آنالین در شــبکه خود دارد که کاربران می توانند با 
اســتفاده و کمک آنها جوایز نقدی دریافت کنند. 
هر کدام از این شــرکت ها تا ســقف ۱۰ میلیون دالر 
در سهام و توکن سرمایه گذاری خواهند کرد و میزان 
این سرمایه در مجموع به ۲۰ میلیون دالر می رسد. 
میزان ســرمایه گذاری و بــازده هم بر اســاس دالر یا 
اســتیبل کوین خواهد بود. »مارکوس  لوین«، یکی 
از بنیان گذاران  XYOگفته است: »ما می خواهیم 
این اکوسیســتم را بیش از پیش گسترش دهیم و 
این گسترش اکوسیســتم، XYO و کل بالکچین و 

اکوسیستم رمزارزی را دربر می  گیرد.«
سرمایه های دیگری نیز در این هفته رشد را تجربه 

کرده اند که عبارت اند از:
 رشد ۱8 میلیون دالری ریفت فایننس به رهبری 
پنترا کپیتال کــه قصد دارد بــه دائوها در نقدینگی 

کمک کند؛
 ســرمایه گذاری ۲۰ میلیــون دالری توییتــر و تیــم 
دراپر و ســایرین در پردازنده پرداخــت بیت کوین و 

ارائه دهنده زیرساخت OpenNode؛
 پروتــکل ۱۰ میلیــون دالری اس اس نتــورک بــرای 

تقویت زیرساخت سهام خود برای ETH 2.0؛
 برنامــه پــاداش ۱۰ میلیــون دالری دائومیکــر بــه 

امیونیفای برای محافظت از سرمایه کاربر؛
 دور اولیه ۲۰ میلیون دالری اترنال لبــز برای ادامه 
ســاخت بازی ان اف تی، تــک، متــاورس و بازی های 

Play2earn؛
 سرمایه ۵.3 میلیون دالری آپرچر فایننس برای 

توسعه اکوسیستم زنجیره ای دیفای؛
 پروتــکل روبــی 7.3 میلیــون دالری بــرای کمــک 
بــه کاربــران جهــت کنتــرل، محافظــت و مالکیت 

داده هایشان.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

»الکمی« دکاتون شد
با سرمایه جدید ۲۰۰ میلیون دالری و ورود به بازارهای جدید وب ۳

الکمی )Alchemy( اســتارتاپ بالکچینی متمرکز بر وب 3، 
پلتفرم خود را توســعه داده و یک دور جدید ســرمایه گذاری 

۲۰۰ میلیــون دالری را که تــازه جذب کــرده، برای 
توسعه دهندگان وب 3 اختصاص داده است.

»نیکیــل ویســواناتان«، یکــی از بنیان گــذاران و 
مدیرعامل الکمی، هفته گذشته در توییتر این 
خبر را اعالم کرده اســت.  جذب سرمایه جدید 
این شرکت در ســری C1 به دنبال سری C و پس 
از جمــع آوری ســرمایه ۲۵۰ میلیــون دالری در 
ماه اکتبر سال گذشته میالدی اســت که ارزش 
الکمی را به 3.۵ میلیارد دالر افزایــش داده بود. 
حاال و در آخرین گزارش از افزایش سرمایه، این 
شــرکت اعالم کرده با یک افزایــش ۱۹۱درصدی 

ارزش آن به ۱۰.۲ میلیارد دالر رسیده است.

 سرمایه گذاران جدید الکمی
در آخرین دور تأمین مالی که توســط شرکت سرمایه گذاری 
Lightspeed رهبــری شــده، ســرمایه گذاران خطرپذیــر 
مختلفــی از جمله ســلیورلیک، اندریســن هوروویتــز، پنترا 

کپیتال و... حضور دارند.
ویسواناتان درباره برنامه های آینده این استارتاپ وب 3 گفته 

است: »برای ما بسیار هیجان انگیز است و خوشحالیم که 
با هزاران توســعه دهنده و تیمی که آینده وب 3 را می سازند، 
همکاری می کنیم تا به پشتیبانی از ده ها میلیون 
کاربر در سراسر جهان کمک کنیم. از آنجایی که 
ان اف تی ها، دیفای، دائو و متاورس دنیا را تحت 
تأثیر قرار خواهند داد، این برای ما هیجان انگیز 
اســت که می بینیــم همه مــا تــازه در شــروع کار 
هســتیم.« ویســواناتان گفتــه هــدف و تعهــد 
این شــرکت، توســعه بالکچین با ارائــه ابزارها و 
زیرســاخت ها بــرای توســعه دهندگان اســت تا 
دسترسی را برای آنها آســان تر و نیازهای آنان را 
برآورده کند.  تراکنش های زنجیره ای که ســاالنه 
توسط الکمی انجام شده، نسبت به 4۵ میلیارد 
دالر قبل از اکتبر، حاال با یک افزایش ۱33درصدی به بیش از 

۱۰۵ میلیارد دالر رسیده است.

 شتاب گرفتن رشد وب 3
به گفتــه بنیان گــذار این اســتارتاپ ایــن ارقام نشــان دهنده 
»شــتاب عظیم رشــد و توســعه در کل اکوسیســتم وب 3« 
است. هزاران شرکت و سازمان جدید وب 3 در حال راه اندازی 
و گسترش ســریع هســتند، در حالی که صدها شرکت وب 

۲ در حــال چرخــش اســتراتژی های خــود و رفتن به ســمت 
استراتژی های وب 3 هستند.  »جو الو«، مدیر ارشد فناوری 
و از هم بنیان گــذاران الکمــی در این بــاره گفتــه اســت: »مــا 
معتقدیم وب 3 باید برای همه قابل دسترس باشد و بهترین 
راه برای تحقق آن، حمایت از توســعه دهندگان خالق است 
که ایده های خود را از طریق فناوری بالکچین زنده می کنند.«

 محصوالت جدید الکمی در راه اند
الکمی همچنین دست به ســرمایه گذاری روی محصوالت 
جدیدی زده که قرار اســت بخش های تازه ای در اکوسیستم 
این شــرکت ایجاد کنند. این شــرکت با ارائه  زیرساخت ها و 
سرمایه گذاری در استارتاپ سنگاپوری NIUM برای توسعه 
محصول Alchemy Pay خود تالش دارد جریان سرمایه بین 
مؤسسات مالی سنتی و شبکه های رمزنگاری را تسهیل کند. 
ویسواناتان گفته است: »۲۰۲۱ سالی بود که توسعه دهندگان 
جریان اصلی وب ۲ را درک کردند و کسب وکارهایی را به وجود 
آوردند که زندگی میلیون ها نفر را متحول کرد. در سال ۲۰۲۲، 
ما تعهد خود را برای حمایت از توســعه دهندگان در ســطح 
جهانی دوچندان خواهیم کــرد و فضایــی را ایجاد می کنیم 
تا ظرفیت ها و پتانسیل وب 3 را بیشــتر و دسترسی به آن را 

آسان تر از همیشه کنیم.«

تحلیل بانک ولزفارگو از وضعیت 
صنعت رمزارزها و فرصت های 

سرمایه گذاری در آن

درست مانند پایان 
قرن بیستم!

ولزفارگــو، شــرکت  بــزرگ خدمــات مالی 
چندملیتــی و غــول بانکــی، اخیــراً بــه 
سرمایه گذاران خود گفته که فکر نمی کند 
برای ســرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 

خیلی زود باشد!
ولزفارگــو در گزارشــی از تیــم اســتراتژی 
سرمایه گذاری جهانی خود اعالم کرده که 
تعداد کاربران کریپتو به سرعت در سراسر 
جهان در حال رشد هستند. ولزفارگو در 
تعبیــری از این همه گیــری گفتــه به نظر 
می رسد که کریپتو در حال نزدیک شدن 
به یــک »مرحلــه پذیــرش بیــش از حد« 
باشــد. درســت شــبیه وضعیت پذیرش 

اینترنت در اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰.
ایــن شــرکت در گــزارش خــود اعــالم 
کــرده اســت: »مــا معتقدیــم ارزهــای 
رمزنگاری شــده امــروزه ســرمایه گذاری 
قابل قبولی هستند، حتی اگر در مراحل 
اولیه تکامل سرمایه گذاری خود باشند.« 
ایــن بانــک بــه ســرمایه گذارانش توصیه 
کرده تا از طریق شرکت های خصوصی با 
مدیریت حرفه ای به سرمایه گذاری های 
کریپتو نزدیک شوند و به آنها تأکید کرده 
تا زمانی که صنعت به رشــد خــود ادامه 

می دهد، »صبور« باشند.

 فعالً عجله نکنید!
ولزفارگو در گزارش آورده اســت: 
»ما هیچ یک از گزینه های سرمایه گذاری 
کنونی مانند صندوق های سرمایه گذاری 
مشــترک، ETF، تراســت و ســفته بازی 
ارزهای دیجیتال را توصیه نمی کنیم، اما 
این شــرکت افــزود کــه »امیدوار اســت« 
سال ۲۰۲۲ شفافیت بیشتری را در زمینه 
نظارتی بــه ارمغان بیاورد کــه می تواند به 
ســرمایه گذاری های باکیفیت تــر  در ایــن 
بــازار منجــر شــود.« ولزفارگــو همچنیــن 
گفته که با این اســتدالل که برای ورود به 
این بــازار از طریــق ســرمایه گذاری خیلی 
دیر شــده، چندان موافق نیست؛ چراکه 
به اعتقاد او بسیاری از ارزهای دیجیتال 
کماکان فرصــت و امــکان رشــد خواهند 

داشت.  
ولزفارگو معتقد اســت کریپتو در مرحله 
سرمایه گذاری »اولیه، اما نه خیلی زود« 
اســت و همیــن موضوع نیــاز بــه آموزش 
ســرمایه گذاران را برجســته می کنــد؛ 
درســت ماننــد ورود ســرمایه گذاران بــه 
دنیــای اینترنــت در پایــان قــرن گذشــته 

میالدی.

ANALYSISتحلیل

استفاده کش اپ از شبکه 
الیتنینگ برای پشتیبانی از 
تراکنش های بیت کوین

بیت کوین بیشتر از 
گذشته ابزار  
پرداخت می شود

کــش اپ کــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت اســت از 
ادغــام شــبکه الیتنینگ خبــر داد و اعــالم کــرد. با این 
اتفاق، کاربران می توانند به روشی سریع و رایگان برای 
انجام تراکنش در بیت کوین دسترسی داشته باشند. 
این ویژگــی جدید بــه کاربران ایــن امــکان را می دهد تا 
بیت کوین را به هر آدرس بیت کوین در شبکه الیتنینگ 

یا بالکچین ارسال کنند.
ایــن اقــدام Cash App از طریــق اعالنات اپلیکیشــن، 
جهت اطالع رسانی به کاربران ارســال شد و هم اکنون 
کاربــران می توانند از ایــن ویژگی و مزایای آن اســتفاده 
کنند. کاربرانی کــه تمایل دارند از این ویژگی اســتفاده 
کننــد، باید کــد کیوآر شــبکه الیتنینــگ را با اســتفاده 

از دوربین تلفن های همراه شــان اســکن کــرده و پس از 
تأیید تراکنش، می توانند مقدار پولی را که می خواهند 

انتقال دهند، مشخص کنند.
شــبکه الیتنینگ با ایجاد یک شــبکه جداگانه، تراکم 
شبکه اصلی بیت کوین را کاهش می دهد و با بارگذاری 
اطالعات در شبکه اصلی، سرعت تراکنش ها را افزایش 
می دهد، همچنین هزینــه کمتری از کاربــران دریافت 

می شود.
این خبر بــا واکنش های بســیار مثبت کاربــران مواجه 
شد، اما با این حال کاربران ساکن نیویورک نمی توانند 
از این مزایا برخوردار شــوند. کش اپ چند هفته پیش 
اظهار داشــت که ویژگی شــبکه الیتنینگ در سراســر 
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

ان اف تی ها؛ هدف بعدی؟
رگوالتورها به دنبال قانون گذاری وسیع تر هستند

هرچند ماهیت ان اف تی ها به عنــوان توکن های غیرقابل 
معاوضه کــه عمومــاً نقــش متفاوتی بــا رمزارزهــا دارند، 
باعث شده بود تا بسیاری فکر کنند این پدیده برای آینده 
نزدیک از گزند قانون گذاران و رگوالتورها در امان خواهد 
بود، اما حاال به نظر می رســد موج رگوالتوری جدیدترین 

پدیده بخش رمزارز را نیز تنها نخواهد گذاشت.
دلیــل اصلــی نگرانــی نهادهــای مالــی، به خصــوص در 
کشــورهایی با اقتصادهای پیشــرو در مــورد ان اف تی ها، 
سابقه طوالنی چندقرنی استفاده از هنر برای پول شویی 
اســت. مبالغ هنگفتی در طــول تاریخ تحــت عنوان هنر 
پنهان و به طور کلی ناپدید شــده اســت. تجمیع این کاال 
در بازار دیجیتالی که به سرعت در حال گسترش است، 
به طور ناخواســته حجــم پول شــویی فعال تحــت عنوان 

تجارت ان اف تی  ها را نیز گسترش داده است.
فراینــدی کــه حــاال نهادهایــی ماننــد SEC نگران انــد بــا 
فنــاوری رمزنــگاری و کیفیــت خصوصــی ان اف تی ها در 
مــورد مالکیــت مطلــق اثــر هنــری وارد ســطحی جدیــد 
شود. در این بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت 
متحده یــا SEC تنها نهاد نگــران درباره اســتفاده از این 
توکن ها برای پول شویی نیست. یکی دیگر از آژانس های 
مالی، کارگــروه دســتورالعمل های ویژه مالــی بین المللی 
یا FATF اســت.  گزارش ها خبــر می دهند کــه  FATF در 
طول ماه گذشــته ســه جلســه مجزا درباره دســته بندی 
ان اف تی ها به عنــوان دارایی های مالی داشــته و درصدد 

قانون گذاری هــای گســترده تر دربــاره ایــن توکن هــا نیــز 
هست. 

در آغاز ســال ۲۰۲۱، ان اف تی ها فقط برای گروهی خاص 
در جامعه رمزارزی شناخته شــده بودند. حاال در ابتدای 
۲۰۲۲، ارزش بازار ان اف تی ها بــه بیش از 4۰ میلیارد دالر 
افزایش یافته و همان طور که تجربه نشان داده، دولت ها 
همواره بــا افزایــش ســهم بــازار واحدهــای ارزش جدید، 

انگیزه خود را برای قانون گذاری تشدید می کنند. 
بــا وجــود اینکــه ان اف تی هــا هنــوز به عنــوان دارایی های 
مجازی در نظر گرفته نمی شوند، کنایه  های مورد استفاده 
رگوالتورهــا هنــگام صحبت دربــاره آنها به شــکل واضح 
نگرش آنهــا دربــاره ماهیــت حقیقــی ایــن توکن هــا را به 
تصویــر می کشــد؛ نگرشــی کــه در صــورت عادی شــدن، 
ان اف تی هــا را به راحتــی بــه دارایی هایــی مبــدل خواهــد 
کرد کــه طبــق قوانیــن بین المللی تحــت نظــارت مالیاتی 

نهادهایی مانند FATF قرار خواهد گرفت.
اما این تصمیم چگونه باید تفسیر شود؟ جوانی نسبی 
ان اف تی ها به عنوان یک فناوری، ناشناختگی نسبی آن 
و فضای بسیاری که برای رشد و بلوغ آن وجود دارد، بدون 
شــک نهادهــای رگوالتــوری را از اقــدام شــدید و ناگهانی 
بر حــذر خواهــد داشــت. بــا ایــن حــال تمرکــز نهادهای 
نظارتی بین المللی مانند FATF بدون شــک نگرانی های 
بلندمدت در مورد محدود شــدن عملیــات ان اف تی ها را 

توجیه می کند. 

ایاالت متحده به غیر از نیویورک در دســترس خواهد 
بود. البته برخی کاربران اعالم کرده اند امکان استفاده 
از شــبکه الیتنینگ برای افراد ســاکن نیویــورک وجود 
دارد. همچنین یک کاربر توییتر استدالل کرد با توجه 
به ماهیــت غیرمتمرکز شــبکه الیتنینــگ می توان در 
آن تغییراتــی ایجاد کــرد و در هر جایی مورد اســتفاده 

قرار داد.
شــرکت مــادر کــش اپ، بــه نــام Block، تــالش زیادی 
داشته تا بیت کوین را به یک شبکه رقابتی تبدیل کند. 
جک دورســی، مدیرعامل ســابق توییتــر و مدیرعامل 
فعلی بــالک اســت. او به طور فعال در توســعه شــبکه 
بیت کوین مشــارکت داشــته و از زمان ترک توییتر، بر 

این موضوع تمرکز کــرده که بالک چگونــه می تواند به 
رشد اکوسیستم بیت کوین کمک کند.

متخصصان می گویند ممکن است شکل تازه ای از آسیب های 
جسمی و روانی برخی کاربران این حوزه را تهدید کند

کاربران رمزارزها در معرض تبلیغات گمراه کننده 

REPORTگزارش

بیایید نگاهی به داســتان زندگی اســتیون داشته 
باشیم. او تا به حال بیشــتر از هر شخص دیگری 
بیت کویــن از دســت داده اســت. اســتیون در 
مجمع الجزایــر دورافتــاده شــتلند بزرگ شــد و در 
ســن ۱3 ســالگی مدرســه را رها کرد تا کشتی سوار 
شــود امــا ســپس وارد حرفه ساخت وســاز شــد و 
درآمد ساالنه اش از حفر تونل برای کمپانی کراس 
ریل، بــه 8۵ هزار پونــد رســید . علی رغم موفقیت 
خودســاخته اش، معامــالت اجبــاری رمزارزهــا، 
مصرف الکل و مواد مخدر زندگی او را تحت شعاع 
قرار داد. در گیرودار تمامی اعتیادهایش، او آدرس 
کیف پول خود را که حاوی ۱۰ بیت کوین بود گم کرد. 
گنجینه مدفون دیجیتالی او که امروزه بیش 3۰۰ 

هزار پوند ارزش دارد، غیرقابل بازیابی است.
استیون پتاسنیل بیت کوین را خیلی زود تشخیص 
داد و متوجــه شــد اســتعداد بی نظیــری در انجام 
معامالت دارد. هرچنــد با وضعیت اعتیــاد امروز 
او، بازپس گیــری آن حجم از دارایــی نتیجه ای جز 

هدر رفتن به همراه ندارد.
استیون می گوید: »بدون هیچ شکی، معامله یعنی 
قمارکردن. من برای تبدیل شدن به یک معامله گر 
خوب مطالعــات زیادی انجــام دادم و تــالش کردم 
حســاب هایم را مدیریــت کنــم و بــه قوانیــن آن ها 
پایبند باشم اما ذهنم اجازه نمی داد منطقی باشم. 
من درســت مثل یک قماربــاز همــه دارایی هایم را 
وارد این کار کردم و من مطمئــن بودم که تبدیل به 

میلیونر بیت کوین خواهم شد.«
طبق گــزارش گاردین، شــرکت های رمزارزی، ســال 
گذشــته یک اقدام تبلیغاتی رکوردشکن در شهر 
لنــدن راه انــدازی کردنــد و میلیون هــا مســافر را در 
معرض 4۰۰۰ آگهــی بر روی بیلبوردهــا و واگن ها و 
همچنین در ایســتگاه های مترو و اتوبوس های دو 
طبقه قرار دادند. تبلیغ کنندگان شامل شرکت های 
نسبتاً مبهم مانند Hex، Kraken و Puglife بودند 
که مصرف کنندگان در مورد آن ها اطالعات زیادی 
نداشــتند. در همین حین، باشــگاه ها و بازیکنان 
فوتبال، به غیر از افراد مشهور دنیا، هر روز از طریق 
شبکه های اجتماعی ســرمایه گذاری های ارزهای 

دیجیتال را تبلیغ می کنند.
کیم کارداشــیان، ســتاره تلویزیون و فلوید می ودر، 
بوکســور حرفه ای، به اتهام انتشــار اخبــار کذب و 
 EthereumMax گمراه کننده جهت تبلیغ شرکت
آنــان  اظهــارات  شــدند چراکــه  دادخواهــی 
ســرمایه گذاران را متحمــل ضررهــای ســنگینی 
می کرد. به گفته رئیس مرجع نظارت بر امور مالی 
بریتانیا )FCA( انتشــار یک پســت اینستاگرامی 
دربــاره EthereumMax بــرای ۲۵۰ میلیون فالوور 
کارداشــیان، ممکــن اســت پربیننده تریــن تبلیغ 
مالی در تمام دوران  باشد. الزم به ذکر است با همه 
این مــوارد و هشــدار اینکه دولت ها ممکن اســت 
متحمــل ضررهــای ســنگینی شــوند، رمزارزهــا و 

دارایی های رمزنگاری شده در بریتانیا تحت کنترل 
نیستند و همچنان در صف بررسی خزانه داری این 

کشور هستند.
این یعنی مرجع نظــارت بر امور مالــی بریتانیا که 
تنظیم کننــده قوانیــن مالــی ایــن کشــور اســت از 
تاثیر گذاری بر نحوه رفتار این صنعت ناتوان است. 
برخــالف توکن ها و کوین هــا، برخــی از پلتفرم های 

معامالت رمزارز تحت نظر قوانین هستند.
مدیــران دارایی های رمزنگاری شــده ملزم به اثبات 
شایستگی خود جهت دریافت پول مردم نیستند 
و کمپانی های آن ها نیازی ندارند تا اثبات کنند که 
توانایــی بازپرداخــت ســرمایه گذاران را در صــورت 
ورشکستگی دارند. همچنین این کمپانی ها نگران 
قوانین نظارتی بریتانیا مبنی بر صراحت، وضوح و 

عدم ایجاد گمراهی تبلیغات مالی نیستند.
در این میــان، اداره اســتانداردهای تبلیغاتی تنها 
نهادی است که پا به عرصه عمل گذاشته و در حال 
حاضر یکی از تبلیغات کمپانی Luno Money را 
ممنوع کرده اســت. برخــالف ســرمایه گذاری رایج 
امروزی، تبلیغات کمپانی Luno اصرار دارد که اگر 
بیت کوین را در اتوبوس می بینیــد، زمان خرید فرا 
رسیده است. همچنین این کمپانی به گاردین گفته 
است که از یک »چارچوب نظارتی مؤثر« استقبال 
خواهــد کــرد. در ایــن خــأ نظارتــی، کارشناســان 
می ترسند که داستان های هشداردهنده اعتیاد، 
مانند آنچه استیون گفته است، در میان پیام های 
مثبت پنهان شــود. برای نظــارت بر نــوع پیام های 
ارسال شــده توســط تیم هــای بازاریابــی، گاردیــن 
یک ســبد رمزارز آزمایشــی ایجاد کــرد که ترکیبی 
از بیت کوین، اتر و شــیبا اینــو را در خود جــای داده 

است.
از آنجایــی کــه ارزش بیت کویــن در اواخــر ســال 
۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۲ سقوط کرد و تنها چند هفته 
قبل به باالترین حد خود رســید، حساب توییتر 
اپلیکیشن معامالت گوشی هوشمند eToro به 
شدت خوش بینانه باقی ماند. شروع اسالید این 
اپلیکیشن با این سؤال بود: »آیا بیت کوین در راه 
رســیدن به باالترین سطح جدید اســت؟ ما قبالً 
شــاهد افزایش قیمت بیت کوین بوده ایم؛ اما آیا 

این بار ارزش آن به باالترین حد خود می رسد؟«
پاســخ این ســؤال، حداقــل در حــال حاضر منفی 
است؛ اما دارندگان پرتفوی رمزارزها تشویق شدند 

که دیدگاه مثبت خود را حفظ کنند.
آنــا لمبکــه، یکــی از برجســته ترین متخصصــان 
اعتیاد در جهان، استاد روان پزشکی در دانشکده 
پزشــکی دانشــگاه اســتنفورد و نویســنده کتــاب 
Dopamine nation می گویــد: »ایــن یک ترفند 
بازاریابی بســیار اســتراتژیک اســت. آن ها سعی 
دارند با برجسته کردن دستاوردهای شما و نادیده 
گرفتن زیان ها، این احساس را در شما ایجاد کنند 

که دستاوردهای شما بیشتر بوده است.«



شــــــــــــــمــــــــــــــــــاره 9
2۴ بـــــهــــمــــن ۱۴۰۰
ســــــــــــــــــــــــــــــــال اول

KARANG

12

رگوالتوری
R E G U L A T O R Y

پــس از اینکــه کمیســیون بــورس و اوراق بهــادار ایــاالت 
متحــده )SEC( قوانیــن جدیــدی را پیشــنهاد کــرد کــه 
می تواند مبــادالت دارایی های دیجیتــال را بیش از پیش 
تحــت اختیار خــود قرار دهــد، پلتفرم هــای رمــزارزی بیم 
دارند که بــا نظارت ســخت گیرانه تری مواجه شــوند. این 

قوانیــن اصالح شــده به دنبــال پــر کــردن شــکاف نظارتی 
سکوهای خارج از نظارت SEC با اســتانداردهای موجود 
بــرای محافظــت از ســرمایه گذاران و همچنیــن ترویــج 
بازارهــای منصفانه و منظم اســت. دســتورالعمل جدید 
6۵4 صفحــه ای کــه توســط کمیســیون در رأی گیــری ماه 

گذشته مورد حمایت قرار گرفت، به صراحت به مبادالت 
رمزارزی اشــاره نمی کند، اما بخش کریپتو و کارشناســان 
حقوقی بــر ایــن باورنــد که ایــن صنعــت می توانــد تحت 
تعریف توسعه یافته کمیســیون از عبارت »مبادله« قرار 
گیرد؛ بخشــی که مقامات گفته اند با وجــود هدف گرفتن 

منبع ترس در بازار
پلتفرم ها در سایه قوانین جدید معامالتی چه تغییراتی خواهند کرد؟

معافیت مالیاتی برای 
نقل وانتقاالت رمزارزی 

کوچک

کنگره در اختالف
چهار عضو کنگره آمریکا - دو دموکرات 
را  و دو جمهوری خــواه - الیحــه ای 
پیشــنهاد داده انــد کــه بــرای کاربردی تر 
کــردن اســتفاده روزمــره از دارایی هــای 
دیجیتــال طراحی شــده اســت. در حال 
حاضــر، مصرف کننــدگان موظف انــد 
هرگونه تغییر در ارزش یک ارز دیجیتال 
در برابر دالر آمریــکا را از زمانــی که آن را 
خریــداری کرده انــد تــا زمانی کــه در یک 
تراکنــش اســتفاده می شــود، گــزارش 
دهند. این امر به عنوان درآمد مشــمول 

مالیات محاسبه می شود.
قانــون مالیــات منصفانــه بــر رمزارزهــا 
که توســط ایــن اعضــا پیشــنهاد شــده، 
تراکنش های شخصی انجام شــده با ارز 
دیجیتــال را زمانی که ســود آن ۲۰۰ دالر 
یا کمتر باشــد، معاف می کند. »ســوزان 
دلبن« و »دیوید شــوایکرت« این الیحه 
را روز پنجشــنبه ارائــه دادنــد. دلبــن در 
بیانیــه ای گفــت کــه کــد مالیاتــی ایاالت 
متحده برای حمایت از رشــد در اقتصاد 

دیجیتال باید تکامل یابد.
او گفــت: »قوانیــن قدیمــی در مــورد 
رمزارزها، پتانســیل آن را برای اســتفاده 
در زندگی روزمــره ما در نظــر نمی گیرند، 
در عوض آن را بیشتر شبیه یک سهام یا 
ETF می دانند. با این حــال، رمزارزها در 
چند سال گذشته با فرصت های بیشتر 
برای اســتفاده از آنهــا در زندگــی روزمره 
به ســرعت تکامــل یافتــه اســت. دلبن و 
شــوایکرت در ژانویه ۲۰۲۰ نیــز الیحه ای 
بــه همیــن نــام ارائــه کــرده بودنــد. البته 
این طرح در صحن مجلــس رأی نیاورد. 
ســخنگوی نماینده آریزونا تأکید کرد که 
نماینده کنگره به دنبال گنجاندن چنین 
اقداماتی در قوانین به عنــوان راهی برای 
گســترش اســتفاده از ارز دیجیتــال در 

زندگی روزمره خواهد بود.

NEWSخبر

بــرای هفته هــای متوالــی، اخبــاری کــه از روســیه در حــوزه 
رمزارزی شنیده می شد، نشان از ممنوعیت کلی فعالیت 
در این حوزه، اعم از خریدوفروش و ماینینگ داشت. حاال 
به طور ناگهانی به نظر می آید برخورد دولت والدیمیر پوتین 
با فناوری رمزارزها نشان از مدارای بیشتر و حتی پذیرش در 
خود دارد.  بر اساس بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، 
دولت روســیه و بانک مرکزی این کشــور برای پیش نویس 
قانونی جدید یا اصالح قوانین موجود که رمزارز را به عنوان 
نوعــی ارز بــه رســمیت می شناســد، بــه توافق رســیده اند. 
این توافق پــس از اینکه بانک ملی روســیه در ماه گذشــته 
پیشــنهاد ممنوعیت ماینرها و چندین عملیــات رمزارزی 
دیگر را به دلیل نگرانی در مورد امنیت سیســتم مالی داد، 

یک تغییر قابل توجه است.
بــر اســاس گزار ش هــای کمــاکان گنــگ و کم جزئیــات روز 
سه شــنبه، مشــخص اســت کــه رمزارزهــا بایــد به عنــوان 
»دســته ای از واحدهای پولــی« طبقه بندی  شــوند و دیگر 

به عنــوان دارایی های دیجیتالــی با آنها برخورد نمی شــود. 
طبق گزارش ها، این قانون و الیحه حامــل آن حداکثر تا ۱8 
فوریه تنظیم نهایی و ارائه خواهد شــد. در ترجمه تقریبی 
پیش نویــس ایــن الیحه آمــده اســت که مقــررات روســیه 
به دنبال ادغام مکانیسمی برای گردش رمزارزها در سیستم 
مالی این کشــور اســت و در عیــن حال کنتــرل جریان های 
نقدی مؤسســات اعتباری را تضمین می کنــد؛ ادبیاتی که 
نشان می دهد دولت این کشور با وجود رسمیت بخشیدن 
به این رمزارزها، احتمــاالً درصدد کنتــرل مالیاتی آنها نیز 

هست.
از دید روسیه، ایجاد قوانینی برای گردش امن و کنترل شده 
رمزارزها در کنار اقدامات کنترلی دیگــر، تهدید برای ثبات 
سیستم مالی را به حداقل می رساند و اســتفاده از ارزهای 
دیجیتال را برای مقاصد غیرقانونی کاهش می دهد. به نظر 
می رسد کرملین نیز مانند بســیاری دیگر، حاال به درستی 
دریافته که ممنوعیت کامل عملیات رمــزارزی غیرممکن 

روسیه در آستانه به رسمیت 
شناختن رمزارزها به عنوان 
واحد پولی

ورق برگشت!
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 فدرال رزرو نیویورک می گوید استیبل کوین ها 
آینده تراکنش های مالی نیستند

تنگ تر شدن حلقه برای استیبل کوین ها

ANALYSISتحلیل

چهارشــنبه گذشــته بود که گروهی از تحلیلگران 
و اقتصاددانان بانــک فــدرال رزرو نیویورک گفتند 
کــه اســتیبل کوین ها بــا وجــود افزایــش اســتفاده 
سریع در ســال های اخیر، »بعید« است به آینده 

تراکنش های مالی تبدیل شوند.
طی ســتونی که در وبــالگ رســمی فــدرال رزرو نیز 
منتشر شده، این گروه اقتصاددانان اظهار کردند که 
اگرچه استیبل کوین ها به گونه ای طراحی شده اند 
کــه واحــد ارزش مؤثرتــری نســبت بــه ســایر ارزها 
باشند، اما ممکن اســت نقش آنها در بلندمدت 
مانند یک  »شمشیر دولبه« باشــد. از این رو این 
گروه خاص معتقد است برای تصمیم گیری درباره 
نقش کلیدی استیبل کوین ها در تراکنش های مالی 

آینده، بسیار زود است. 
به طور خــاص، این گــروه کــه شــامل »راد گارات«، 
معاون سابق رئیس فدرال رزرو نیویورک و »آنتوان 
مارتین« و »مایکل لی«، اقتصاددانــان فدرال رزرو 
هســتند، گفتنــد کــه اســتیبل کوین هایی که صد 
درصد توسط دارایی های »کامالً ایمن« پشتیبانی 
می شوند، می توانند نقدینگی را در سایر حوزه های 
بانکی محدود کنند. در حالی که استیبل کوین هایی 
کــه پشــتوانه نداشــتند و نقدینگــی را محــدود 
می کردنــد، شــبیه اســکناس های خصوصــی در 
دوره های گذشته بودند که به محصولی »خطرناک 
و غیرقابل معاوضه« منجر شد. در بیانیه آنها آمده: 
»این نوع پول های خصوصی با مشکالت مختلفی 
روبــه رو بودنــد، به ویــژه به ایــن دلیــل که ناشــران و 
دارایی هــای پشــتیبان آنها کیفیت نامشــخص و 
متفاوتی داشــتند. در عوض، فدرال رزرو نیویورک 
به جای اســتفاده از اســتیبل کوین، از سپرده های 
توکن  سازی شــده حمایت می کند. ســپرده گذاران 
بانکی می توانند سپرده های خود را به دارایی های 
دیجیتــال یا همــان ســپرده های توکن سازی  شــده 
تبدیل کنند که پس از آن این دارایی ها می تواند در 
یک سامانه دفترکل توزیع شده مانند یک بالکچین 

به گردش مالی برسند.« 
به گفتــه این گــروه، ســپرده های توکن  سازی شــده 
نشــان دهنده ادعــای مالکیــت ارز از ســوی بانک 
ســپرده گذار اســت؛ دقیقاً به همان روشی که یک 
ســپرده معمولی عمل می کنــد. موضع ایــن گروه 
در قبال اســتیبل کوین ها  تعجب برانگیز نیست. 

استیبل کوین ها، خصوصاً تتر از ابتدای ابداع خود 
تاکنون یکــی از تمرکزهــای اصلی قانون گــذاران در 
حوزه رمزارزی بوده اند. تشــدید ایــن تالش ها برای 
قانون گذاری سفت وســخت تر در پس زمینه رشد 
ســهم بــازار اســتیبل کوین ها از ۵.7 میلیــارد دالر 
در ســال ۲۰۱۹ به ۱۵۵ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۲۲ 

طبیعی است. 
از دالیــل اصلی بدبینــی و »دشــمنی« رگوالتورها 
بــا اســتیبل کوین ها نقــش آنهــا به عنــوان یــک 
عامــل برهم زننــده نظــم نظــام مالــی در خصوص 
پرداخت هــای برون مــرزی، پرداخــت مالیاتــی و 
معامالت غیرقانونی اســت. این اســتیبل کوین ها 
همچنیــن  تهدیدی بــرای اقتصــاد و ثبــات منافع 
مالی ایاالت متحده در اقتصاد ســایر کشــورهایی 
کــه آمریــکا در آن ذی نفــع اســت، در نظــر گرفتــه 
می شوند. سال گذشته، آژانس های فدرال ایاالت 
متحده از کنگره خواستند تا به آنها اجازه دهد که 
شرکت های اســتیبل کوین را به همان شیوه ای که 
بانک ها تحت قانون گذاری هستند، مورد بازرسی 

و قانون گذاری قرار دهند. 
ستون این گروه یک روز قبل از جلسه بررسی کمیته 
خدمات مالی مجلس نمایندگان ایاالت متحده با 
عنــوان »دارایی های دیجیتــال و آینده امــور مالی: 
گروه کاری رئیس جمهور در مورد گزارش بازارهای 
مالی در مورد اســتیبل کوین ها« منتشر می شود. 
این جلسه روی رشد سریع رمزارزهای ثابت متمرکز 
خواهــد بــود و در عیــن بحــث در مــورد یافته هــای 
گزارش گروه کاری رئیس جمهور کــه در ماه نوامبر 
تعیین شده بود، به استیبل کوین ها و چالش های 

قانونی، نظارتی و مالیاتی آنها نیز می پردازد.
شــاید پــس از ریپــل کــه دادگاه آنهــا بــه یکــی از 
بزرگ ترین جنجال های قانونــی در دنیای رمزارزی 
تبدیل شده است، تتر و گمانه زنی ها درباره پشتوانه 
مالی آنها بزرگ ترین حاشیه رمزارزی باشد. »وارن 
دیویدسون«، نماینده منطقه هشتم ایالت اوهایو 
در کنگــره آمریــکا، طی جلســه کنگــره کــه عموماً 
رویکردی منفی در قبال تتر داشــت،  ایــن رمزارز را 
به یک بمب ســاعتی برای اقتصاد آمریکا تشبیه 
کرد و در ادامه از سایر نمایندگان کنگره که از حزب 
جمهوری خواه بودند، خواست تتر را تهدیدی برای 

اقتصاد ملی در نظر بگیرند.

است. بر اســاس این الیحه، اســتفاده از رمزارزها به عنوان 
ارز تنها پس از احراز هویت افراد از طریق سیســتم بانکی 
کشور یا واسطه های مجاز امکان پذیر خواهد بود، در حالی 
که تمامی تراکنش های با ارزش بیش از هشــت هــزار دالر 
یا معادل 6۰۰ هزار روبل روسیه باید برای محاسبه مالیات 
ماهیانــه اعــالم عمومی شــوند.  انجــام معامالت خــارج از 
این مرزهای قانونی پیشــنهادی، به احتمال زیاد یک جرم 
کیفری تلقی خواهد شد و انتظار می رود جریمه هایی نیز 
بــرای اســتفاده از رمزارزهــا به شــکل غیرقانونی و خــارج از 
دستورالعمل در نظر گرفته شود. مقامات روسیه همچنین 
گفتند که این مقررات در راستای حفاظت از حقوق شهروند 
و حفظ امنیت مالی آنها در فضای اینترنتی حیاتی هستند. 
یکی از نــکات اصلی مــورد تأکید بانک ملی روســیه بحث 
مالیاتی اســت. »یوری کارپمنوف«، یکی از مقامات ارشد 
بانک ملی روسیه در این مورد می گوید: »در سال های اخیر 
بسیاری از مردم نقش مالیات در خدمات عمومی ای را که 

به طور مســتقیم به آنها ارائه می شــود، فرامــوش کرده اند. 
رمزارزهــا در آســتانه تبدیل شــدن بــه یکــی از اصلی تریــن 
شیوه های فرار مالیاتی به شکل مؤثر هستند. طبیعی  است 
که برای ادامه خدمت به مردم از طریق مالیات باید وضع از 

حالت فعلی به سامانه ای مؤثرتر تغییر کند.«
در بخش دیگری از الیحه می خوانیــم: »عدم قانون گذاری 
کامل بخــش صنعتی و همچنیــن ایجــاد ممنوعیت های 
به خصوص، به افزایش سهم اقتصاد بخش های غیرقانونی، 
افزایش پرونده های کالهبرداری و در کل بی ثباتی صنعت 
منجــر خواهد شــد. اجــرای این مفهــوم، ایجــاد چارچوب 
نظارتی الزم را تضمین می کند، صنعــت ارزهای دیجیتال 
را از سایه و ناشناختگی خارج می کند و امکان فعالیت های 
تجاری قانونی را ایجاد می کند.«  این الیحه توسط چندین 
بنیاد قانون گذار جداگانه در دولت روسیه نوشته شده که 
شــامل وزارت دارایی، ســرویس امنیت فــدرال، وزارت امور 

داخلی و اداره خدمات مالیاتی فدرال می شود. 

پلتفرم هــای معامــالت اوراق بهــادار، خــارج از محــدوده 
نظارتی این کمیسیون است. 

تعریــف گســترده تر کمیســیون از صرافی هــا می توانــد 
همچنیــن شــامل پلتفرم هایــی شــود کــه لزومــاً گــردش 
نقدینگــی ندارنــد و تنهــا زمینه ســاز ارتبــاط میــان 
دو کاربــر مایــل بــه تبــادل هســتند. ایــن تعریــف شــامل 
عمــوم صرافی هــای رمــزارزی غیرمتمرکز نیز می شــود که 
ســرمایه ای مرکــزی در آنهــا وجود نــدارد و تمــام تبادالت 
و تبدیل هــا از طریــق ارتبــاط مســتقیم کاربــر بــا کاربــر 
صورت می گیرد. »استفن وینک«، شــریک دفتر وکالت 
Latham&Watkins می گوید: »این تغییر به طور بالقوه 
می تواند تعداد بیشتری از افراد فعال در حوزه رمزارزی را 

تحت تأثیر قرار دهد.«
حامیان ارزهای دیجیتال می گویند ایــن قوانین می تواند 
بــر بازارســازان به اصطــالح خــودکار ماننــد یونی ســوآپ 

تأثیــر بگــذارد؛ بازارســازی کــه 
دالر  میلیــارد   7۰ از  بیــش 
حجــم معامــالت را در ژانویــه 
تسهیل کرد. با این حال »گری 
گنســلر«، رئیــس کمیســیون 
اوراق بهــادار، معتقــد اســت 
پیشــنهادی  اصالحــات 
مرتبــط  دســتورالعمل های 
بــا »تعریــف صرافــی را بــرای 
بــرای  پلتفرم هایــی  پوشــش 
انــواع طبقــات کــه خریــداران 
هــم  گــرد  را  فروشــندگان  و 
می آورند« مدرن سازی می کند 
و به خوبی از خطرهــای زبانی و 
فنی قانون گــذاری در این حوزه 

آشناست.
مالیــات بیش از حــد و کــم پرداخت شــده: جــای تعجب 
نیست که سرمایه گذاران جوان عاشــق ارزهای دیجیتال 
هستند. پیشنهاد این آژانس، بخش کریپتو را که به دنبال 
 SEC .تجزیــه قوانیــن جدید اســت، متزلــزل کرده اســت
3۰ روز بــرای اظهارنظــر عمومــی در مــورد ایــن پیشــنهاد 
در نظــر گرفتــه اســت؛ جــدول زمانــی کــه برخــی حامیان 
ارزهــای دیجیتــال شــکایت کرده انــد کــه بســیار کوتــاه 
اســت. »مایکل اگوروف«، بنیان گذار صرافی غیرمتمرکز 
Curve Finance می گوید: »قانون جدید در مورد اینکه 
توســعه دهندگان کد، توســعه دهندگان یا ارائه دهندگان 
رابــط تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد یا خیــر، خیلی روشــن 

نیست.«
با این حال افــرادی مانند مایکل اگوروف کماکان نســبت 
به این قوانین جدید بدبین هســتند. اگــوروف بنیان گذار 
صرافی غیرمتمرکز Curve Finance  است. او می گوید: 
»من فکــر می کنم قانــون به این شــکل، حداقــل در حوزه 
خدمات مالــی غیرمتمرکز یــا دیفای به شــکل فعلی اجرا 
نخواهــد شــد. کمیســیون لزومــاً در ایــن مــورد بدخــواه 
نیســت، اما قانون پیشــنهادی به شــکل فعلی سرشار از 
ابهاماتی اســت که هــر قانون گــذاری در هر حــوزه ای باید 

پیش از تصویب و اجرا، آنها را برطرف کند.«  
»جاشوا اشلی کالیمن«، رئیس بخش فناوری جهانی در 
شــرکت رمزارزی Linklaters می گوید: »سؤاالت زیادی 
در مورد ایــن قانون پیشــنهادی وجــود دارد. برخــی افراد 
شــک دارند که ایــن الیحــه به طور پنهــان درصــدد هدف 
قــرار دادن رمزارزها باشــد، امــا از نظــر من ایــن راهنمایی 
برای انعکاس روش های جدید 
کسب وکار اســت، نه برای »به 
دام انداختــن عمــدی« یــک 

بخش خاص از بازار.«
قوانیــن پیشــنهادی پــس از 
تالش های مکــرر گنســلر برای 
تشــدید نظارت بر صنعتی که 
بــه گفتــه او حمایــت ناکافی از 
سرمایه گذاران را ارائه می کند، 
در دســت بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. او گفتــه اســت کــه 
بسیاری از واحدهای رمزارزی را 
می توان اوراق بهادار تلقی کرد، 
اما با این اســتدالل کــه قوانین 
موجود بــه اندازه کافی شــفاف 
هســتند، از صــدور قوانیــن 
جدیــد خــودداری کــرده اســت. بــا وجــود تعــادل نســبی 
گنسلر و SEC رگوالتورها اقدامات اجرایی علیه بازیگران 
اصلی رمزارزی را تسریع  و تشدید کرده اند. کوین بیس در 
ماه سپتامبر اعالم کرد که SEC به آنها هشدار داده که در 
صورت راه اندازی وام دارایی دیجیتال، بدون شک از آنها 

در دادگاه عالی شکایت خواهد کرد. 
تنگ تر شــدن حلقه نظارتی و رگوالتــوری در آمریکا حاال 
بســیاری از شــرکت ها و صرافی هــای رمــزارزی را بــه فکــر 
مهارت به کشــورهایی مانند پرتغال کــه در آنها خبری از 
مالیات رمزارزی و قوانین سفت و سخت نیست، انداخته 

است.

قوانین اصالح شده 
به دنبال پر کردن شکاف 

نظارتی سکوهای 
 SEC خارج از نظارت

با استانداردهای 
موجود برای محافظت 

از سرمایه گذاران 
و همچنین ترویج 

بازارهای منصفانه و 
منظم است
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از اوسی سی به بیت فیوری
بیت فیــوری کــه یــک کمپانــی 
ماینینــگ و فنــاوری رمــزارزی اســت، 
»جاناتان گولد« یکی از مدیران سابق نهاد 
مالی آمریکا OCC را استخدام کرده است.

از کراکن به کریپتو دات کام
ســایت کریپتــو دات کام هــم 
»جــوزف جولیانی«، مدیر ســابق شــرکت 
کراکــن را به عنــوان مدیــر صرافــی خــود 
اســتخدام کــرده اســت. کریپتــو دات کام 
می خواهــد خدمات خــود با ســازمان ها را 

توسعه دهد.

از علی بابا به لجر
»سباســتین بادالت« از مدیران 
اجرایی ســابق شــرکت علی بابا بــه پلتفرم 
بالکچینی لجر پیوســته تا به عنوان مدیر 

بخش متاورس و وب 3 فعالیت کند.

از بلومبرگ به فالکون ایکس
رمــزارزی  بروکــری  شــرکت 
فالکون ایکس هم »سوزی والتر« از مدیران 
بخش نیروی انسانی بلومبرگ را به عنوان 
مدیر منابع انسانی خود اســتخدام کرده 

است.

از سیاسی کردن رمزارزها دست بکشیم!
اندرو یانگ، نامزد سابق ریاست جمهوری و شهرداری نیویورک می گوید تضمین مقررات معقول در 

مورد رمزارزها بسیار حیاتی است
طبق گفته یانــگ، طرفــداران کریپتو و وب 3 باید بیشــتر 
درگیر مشارکت سیاسی شــوند تا اطمینان حاصل شود 
که نوآوری و رشــد آنها مانعــی نخواهد داشــت. یانگ در 
ســال ۲۰۲۰ نامزد ریاســت جمهوری شــد و ســال بعد در 
فهرســت کاندیداهــای شــهرداری نیویــورک قــرار گرفــت 
و در اکتبــر ۲۰۲۱ ســازمان سیاســی خــود را تشــکیل داد. 
این حزب سیاســی که بــه نام »حزب پیشــرو« شــناخته 
می شــود، بر موضوعاتی ماننــد انتخابــات مقدماتی آزاد 
و رأی دهــی متمرکــز اســت. یانــگ همچنین اعــالم کرده 
که این حزب در تالش اســت تــا به جریان اصلــی فناوری 

رمزارزها کمک کند.
بر اساس نظرســنجی ماه دســامبر اندریســن هوروویتز، 
تقریباً از هر پنج رأی دهنده، چهار نفر از نامزدی حمایت 
می کنند که حامی گسترش وب 3 باشد. سیاست مداران 
در ماه هــای اخیــر قوانیــن مربــوط بــه رمزارزهــا را معرفی 

کرده اند. 
یانگ اظهــار می کند: »کاری کــه ما باید انجــام دهیم این 
اســت که جامعــه وب 3 را فعال کنیــم تا بــه منبعی مهم 
برای پول، رسانه و رأی تبدیل شود که اگر یکی از اعضای 
کنگــره رویکــردی منفــی داشــت، در رأی گیــری بعــدی 

انتخاب نشود.«
حزب پیشــرو هم اکنــون به دنبــال حمایــت از نامزدهایی 
اســت که حامی رشــد رمزارزها، امــور مالــی غیرمتمرکز و 
وب 3 هستند. نماینده حزب پیشــرو افزود: »اصالحات 
دموکراسی مســئله اصلی ماســت؛ بنابراین این موضوع 
اهمیت بیشتری نسبت به جبهه گیری نامزدها دارد، در 
نتیجه همه حمایت های ما از سیاســت مداران مبلغ این 

موضوع نخواهد بود.« 

در ادامه به جلسه سؤال و جواب با آقای یانگ می پردازیم:

چــه چیــزی شــما را در فضــای رمزارزهــا 
هیجان زده می کند؟

خلق ارزش و دسترســی به فرصت هایی که سبب می شود 
افرادی را که به دنبال ایجاد یک کسب وکار جدید هستند، 
به خود جذب کنید. در این دنیای جدید، خالقان می توانند 
از ارزشــی که واقعاً خلق می کنند، لذت ببرنــد. هم اکنون در 
بسیاری از موقعیت ها شما مجبورید با واسطه های زیادی از 
جمله گیرندگان عوارض روبه رو شوید، اما وب 3 این پتانسیل 

را دارد تا هرگونه مانع و واسطه ای را از بین ببرد.

برداشــت شــما از برخی جلســات اخیر 
کنگره در ارتباط با فناوری های بالکچین چیست؟

از یــک طــرف ایــن موضــوع می توانــد مفیــد باشــد؛ چراکه 
آموزش هایــی در این زمینــه رخ می دهــد. از ســوی دیگر اما 
به دلیل آشــنایی بســیار کــم اعضــای کنگره، ممکن اســت 
مشــکالتی رخ دهــد. در این زمــان بســیار مهم اســت برای 
جلوگیری از سیاسی شدن وب 3، هر اقدامی را انجام دهیم. 
با ایــن کار می توانیــم ســبب ایجــاد میلیاردهــا دالر ارزش و 

همچنین ده ها هزار شغل شویم.

این صنعــت چگونه می تواند خــود را در 
نظر مخالفان خود تغییر دهد؟

فرض کنید قرار بود در یکی از محله های سیاه پوست در اوهایو 
یک آزمایش رمزارزی انجام دهیم و سپس سناتور دموکرات، 
شــرود براون، قــرار بود ببینــد کــه برخــی از رأی دهندگانش 
می توانند بــه خدمات مالــی دسترســی پیدا کنند یــا خیر. 
سپس هنگامی که از او در مورد این فناوری سؤال می شود، 
دیدگاه کامالً متفاوتی نســبت به آن دارد. )براون در جلسه 
کمیته امور بانکی، مسکن و شهرسازی سنا در ماه ژوئیه گفته 
بود: »هیچ چیز دموکراتیک یا شفافی در مورد شبکه مخفی 
و پراکنده پــول آنالین وجود نــدارد.«( اینها دقیقاً مســائلی 
هستند که ما باید به آن بپردازیم و نشان دهیم که این فناوری 

می تواند زندگی مردم را بهبود بخشد.

 شکاف حزبی در مورد رمزارزها را چگونه 
تفسیر می کنید؟

در حال حاضر دموکرات هــا کنترل دولت را در دســت دارند؛ 
بنابراین اگر شما یک رگوالتور یا یک مدیر در وزارت خزانه داری 
هســتید، تمایــل داریــد تــا روی وب 3 و ارزهــای دیجیتــال 
قانون گذاری کنید و به احتمال زیاد دیدی منفی به آن دارید. 
البتــه در محافل جمهوری خواه شــرایط  طور دیگری اســت و 
آنها تمایل بیشتری به رقابت و نوآوری دارند و چندان موافق 
قانون گذاری ها نیستند. اگر این موضوع هم مانند بسیاری از 
موضوعات دیگر به سمت سیاسی شدن پیش رود، به احتمال 

زیاد از هدف و کارایی اصلی خود دور خواهد شد.

 نظــر شــما در مورد یــک آژانــس نظارتی 
رمزارزهای ایاالت متحده چیست؟

این موضوع مانند رؤیایی اســت که باید به واقعیت تبدیل 

شــود، اما من فکر می کنم بعید اســت؛ چراکه قانون گذاران 
قدرت را دوســت دارند. این فنــاوری کامالً نو و جدید اســت 
و ســخت اســت کــه آن را در طبقه بنــدی اوراق بهادار یــا ارز 
قرار داد. به همین دلیــل به افراد متخصصی نیاز  اســت تا 

قانون گذاری روی این فناوری را انجام دهند.

 حزب پیشــرو چگونه می خواهد خود را 
درگیر این موضوع کند؟

به نظر مــا رمزارزها ابزار مناســبی برای خلق ارزش هســتند 
و امیدواریــم در جریان ســازی این فناوری مؤثر باشــیم. من 
فکر می کنم افرادی که در فضای رمزارزها فعال هستند، به 
ایدئولوژی خاصی وابسته نیستند و فقط می خواهند دنیا 

به جــای بهتــری تبدیل شــود. در حــال حاضر 
حزبی وجود نــدارد که نماینده آن باشــد و 
مــن می خواهم حــزب پیشــرو این نقش 
را ایفا کند. ما باید ســریع تر عمل کنیم؛ 
زیــرا ممکن اســت قوانینی وضع شــوند 
که جلوی توســعه ایــن صنعــت تریلیون 
دالری را بگیرند. مــن درک می کنم فعاالن 

ایــن زمینــه از سیاســت متنفر 
هســتند، امــا بهتــر اســت 
بیایند تا برای برنده شــدن 
در این بازی حاضر باشند.

یــا  آ
می کنیــد  فکــر 
دوبــاره کاندیــدا 

شوید؟
در حــال حاضــر بــر 
انجــام کاری کــه در 
مقابلم است، متمرکز 
ســعی  و  هســتم 
می کنم تــا جایی که 
می توانــم ایجــاد یا 
حفــظ ارزش کنم. 
شــامل  کار  ایــن 
پتانســیل  حفــظ 

ایــن فناوری هــا برای 
بهبود شرایط انسانی 

هم می شود.

نیورال کپیتال با ۱۵۰ میلیون دالر 
سرمایه و با تمرکز بر وب ۳ 
شروع به کار کرد

رابعه اقبال به دنبال 
پروژه های کریپتویی

مدل داغ ایــن روزهــای ســرمایه گذاری و ورود شــرکت های 
ســرمایه گذاری در حــوزه رمزارزهــا و پروژه هــای مرتبــط بــا 
آنهــا تشــکیل فاند آف فانــدز )fund of funds( اســت؛ 
صندوق هایــی کــه در دل خــود چندیــن صنــدوق و 
ســرمایه گذار شــرکتی دیگر دارند که به شــکل مستقل یا 

هم سرمایه گذاری به پروژه ها ورود می کنند.
در آخرین مورد از شکل گیری این صندوق ها، یکی از مدیران 
سابق یک صندوق مدیریت ثروت دولتی با شکل دادن به 
یک صندوق سرمایه گذاری متشکل از چند صندوق، وارد 
حوزه ارزهای دیجیتال شده است. رابعه اقبال ۱۵۰ میلیون 
دالر برای صندوق جدید نیــورال کپیتــال وارد میدان کرده 

تا روی استارتاپ های وب 3 و رمزارزی سرمایه گذاری کند.
رابعه اقبال گفته قصد دارد اولین سرمایه  شرکت جدید را 
در پایان فوریه نهایی کند. یکی از صندوق های زیرمجموعه 
ایــن شــرکت فرســت فالیت اســت کــه قــرار اســت روی 
کسب وکارهای بالکچینی و اقتصاد توکنی سرمایه گذاری 
کند؛ آن  هم با خرید ســهام برخی صندوق هــای مرتبط در 
این حوزه. مدل فعالیت نیورال تمرکز بر سرمایه گذاری های 
قبلــی انجام شــده در پروژه هایــی اســت که مســتعد رشــد 
در فضــای وب 3 خواهنــد بــود. از این رو این شــرکت اعالم 
کــرده به صــورت مشــترک وارد همــکاری بــا وی ســی ها و 
صندوق هــای ای تــی اف خواهــد شــد. ایــن صندوق کــه در 
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چهرهها
F I G U R E S

بانوی دو میلیارد دالری!
کیتی هاون کیست و در دنیای رمزارزها چه می کند؟

وقتی کیتــی هــاون از اندریســن هوروویتز جدا شــد، شــاید 
کمتر کســی فکر می کرد کمتر از چهار ماه بعد مدیر یکی از 
بزرگ ترین وی ســی های رمزارزی دنیا باشــد. او حاال اما یک 
صندوق سرمایه گذاری یک میلیارد دالری را مدیریت می کند 
که تمرکز اول و آخرش روی اســتارتاپ های این حوزه است؛ 
حوزه ای که آن قدر جذاب بوده که این زن سرشــناس دنیای 
سرمایه گذاری خطرپذیر قید حضور در وی سی بزرگی چون 

اندریسن هوروویتز را بزند و به تنهایی وارد آن شود.
کیتی هاون که در سال ۲۰۱8 اولین شریک سرمایه گذاری زن 
اندریسن هوروویتز شد، حاال اعالم کرده صندوق او در سال 
۲۰۲۲ با تمرکز بر استارتاپ های کریپتوکارنسی و بالکچین 

بزرگ تر هم خواهد شد.
هــاون که قبــالً دادســتان فــدرال آمریکا بــوده، زمانــی که در 
اندریسن هوروویتز حضور داشت، در جمع آوری سرمایه های 
زیادی بــرای تزریق بــه پروژه هــا و کســب وکارهای متمرکز بر 
ارزهای دیجیتال کمک کرد. به گفته اکسیوس، این شرکت 
در سال جاری برای استارتاپ ها و پروژه ها سرمایه گذاری کرده 

و در حال حاضــر به طور کامل آخرین ســرمایه ۲.۲ میلیارد 
دالری خود را که در ژوئن جمع آوری کرده، به کار گرفته است.
ایــن زن را یکــی از چهره هــای تأثیرگــذار در شــکل گیری، 
رشــد و آینده وب 3 معرفی می کنند و بزرگ شــدن صندوق 
ســرمایه گذاری او نشــان می دهد که پیش بینی هــا چندان 
بیراه نیســتند. هاون به تنهایی در حال حرکت است و برای 
او ســرمایه گذاری در حــوزه رمزنــگاری فراتــر از بیت کویــن و 
ارزهــای دیجیتــال اســت و در آنچــه فنــاوران به عنــوان موج 
بعدی اینترنت، بــه نام وب 3 یــا وب 3.۰ توصیف می کنند، 
اهمیت گسترده تری پیدا می کند. البته او هنوز صندلی های 
هیئت مدیره اش را در شرکت هایی که اندریسن هوروویتز در 
آنها ســرمایه گذاری کرده، حفظ کرده اســت. از جمله در دو 

پلتفرم مطرح این بازار، یعنی اوپن سی و کوین بیس.
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه اندریســن هوروویتــز و 
بنیان گــذاران آن از جمله مارک اندریســن و بــن هوروویتز و 

دیکسون در تالش جدید هاون سهام گرفته اند.
اندریســن هوروویتــز کــه به دلیــل ریســک پذیری اولیــه بــا 

سرمایه گذاری روی شرکت هایی مانند اینستاگرام، لیفت، 
پینترست و اسلک در دنیای کسب وکارهای دیجیتال بسیار 
زبانزد است، اولین سرمایه گذاری خود در حوزه دارایی های 
دیجیتال را با ورود به کسب وکاری چون کوین بیس در سال 

۲۰۱3 انجام داد. 
کیتی هــاون که با یــک ســرمایه ۹۰۰ میلیون دالری وی ســی 
جدید خود را راه انداختــه، حاال دو میلیارد دالر ســرمایه در 
اختیــار دارد و به دنبــال پروژه های مســتعد رشــد در فضای 
وب 3 اســت. زنی کــه در دنیای سیاســت آمریــکا چهره ای 
شناخته شده اســت، یکی از مدیران ارشــد ایربی ان بی را در 
همان اوایل راه اندازی صنــدوق جدیدش که کی آر اچ پارتنرز 
نام دارد، کنار خودش دارد؛ کسی که او هم مانند خود هاون 
چهره ای سیاسی است و در دولت کلینتون سابقه فعالیت 

داشته است. 
به نظر می رسد تسهیل برخی موانع رگوالتوری استارتاپ ها 
و پروژه هــای پورتفولیو با کمک مدیــران این وی ســی یکی از 

رویکردهای آینده آن باشد.

NEWSخبر

 پروژه های دائو و دیفای 
برای توسعه خود به ابزار 

و زیرساخت مناسب 
نیاز دارند

جذب سرمایه ریفت 
برای توسعه دائو

دائوها یا همان سازمان های غیرمتمرکز 
خــودران به شــدت در ۱۲ مــاه گذشــته 
رشــد کرده اند و در حال جایگزین کردن 
خــود بــه جــای ســاختارهای ســنتی 
شــرکتی هســتند. مفهومــی کــه تأکید 
دارد می تــوان مدیریــت و حاکمیت را با 
کمک رمزنگاری و شبکه های بالکچین، 
غیرمتمرکز کرد و بسیاری از ساختارهای 
متمرکز و عمــودی فعلی را با این شــیوه 
جدید حکمرانی بهینه و البته مردمی تر 

کرد.
در آخرین مورد از تب داغ دائو، استارتاپ 
پروتــکل  یــک  کــه  دریفت فایننــس 
غیرمتمرکز را توســعه می دهــد، موفق به 
جــذب ســرمایه ۱8 میلیــون دالری شــده 
است، اما نکته جالب در مورد این ماجرا 
ترکیــب ســرمایه گذاران ریفــت اســت؛ 
حضور بازوی ســرمایه گذاری کوین بیس 
و البته ورود پروژه هایی چون پلی گان، آوه، 
ترا و هشــد به عنوان ســرمایه گذار در این 

کسب وکار دائویی.
گزارش هــا نشــان می دهــد بیــن ۱۰ تــا 
۲۰ هــزار پــروژه دائــو در سراســر دنیا در 
حــال فعالیــت و توســعه هســتند، امــا 
پیش بینی می شــود تا پایان سال ۲۰۲۲ 
این تعــداد به یک میلیون پروژه برســد. 
یکــی از دالیــل ایــن رشــد هــم توســعه 
ابزارهــا و زیرســاخت های مــورد نیــاز 
پروژه هــای دائــو توســط شــرکت هایی 
چــون ریفــت خواهــد بــود. »آســتین 
کینــگ«، بنیان گــذار ریفــت در همیــن 
رابطه گفته توســعه ابزارهای درســت و 
مــورد نیاز یکــی از میان برهــای همه گیر 
شدن کســب وکارها و پروژه های مبتنی 
بر حکمرانی غیرمتمرکز شرکتی یا همان 
دائو خواهــد بود. بــه اعتقــاد او در حال 
حاضــر زیرســاخت ها و ابزارهــای مورد 
نیاز دیفای و دائو مهم ترین نقطه و مانع 
توســعه اکوسیســتم های غیرمتمرکــز 
است؛ بنابراین سرمایه  جذب شده این 
اســتارتاپ صــرف شــکل دهی بــه تیم و 
البته کامیونیتی دائو ریفت خواهد شد.
ریفت سال گذشته نســخه بتای خود را 
روی شــبکه اصلی اتریــوم بــاال آورده بود 
و دائوهــای دیگــری از جملــه فانتــوم، ترا، 
اینجتیو و یونیلــد را به پــروژه خود اضافه 

کرد. 

نیویــورک و هنگ کنــگ و پورتوریکــو دفاتــری دارد، توســط 
صندوق کنتیک کپیتال پشتیبانی می شــود که در مراحل 
ابتدایی پروژه هــای مطرحی چون بالک فــای، اف تی اکس و 

سوالنا سرمایه گذاری کرده است. 
صندوقی که اقبال راه اندازی کرده، یکی از آخرین نمونه ها از 
عالقه سرمایه گذاران شرکتی و سازمانی برای ورود به حوزه 
رمزارزهاست؛ ســرمایه گذارانی که اشــتیاق زیادی به مدل 
فاندآف فاندز نشان داده اند و یکی دیگر از نمونه های متأخر 
آن دوآل ورلدز است که »مایکل زینمن« آن را اداره می کند 

و روی پروژه های رمزارزی و وب 3 تمرکز کرده است. 
نیــورال تأکیــد زیــادی روی پروژه هایی کــه بنیان گــذاران زن 

دارند یــا از اقلیت های نژادی هســتند، خواهد داشــت و از 
این طریق سرمایه گذارانی را هدف گذاری کرده که به دنبال 
تنوع بخشی فرهنگی و جنسیتی به سبد خود خواهند بود. 
نیورال در حال برنامه ریزی برای راه اندازی صندوق های دوم 
و سوم خود به ترتیب با ۱۰۰ و ۵۰ میلیون دالر سرمایه است؛ 
صندوق هایی که تمرکزشان روی دیفای و وب 3 خواهد بود. 
صندوق فرست الیت هم تاکنون روی استارتاپ هایی چون 
کوردو سرمایه گذاری کرده که زیرساخت مورد نیاز پروژه های 
دیفای را ارائه می دهــد. حداقل میزان ســرمایه گذاری این 
صندوق در کســب وکارها یک میلیون دالر و عمر صندوق 

۱۰ ساله اعالم شده است.
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اثبات کارطالی دیجیتالارز2.06 %۱.۱3۱8۰3 میلیاردBTC بیت کوین ۱

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری2.96 %78.33۵۱ میلیونETHاتریوم۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری16.93 %۲.63۰ میلیونSOLسوالنا3

قابل سفارشی سازیپرداختارز1۴.۸9 %۲۰.737 هزارXRPریپل4

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.01 %۲6.878 هزارUSDTتتر۵

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری7.65 %۲8.83.6 هزارADAکاردانو6

پول نقد دیجیتالاستیبل کوین0.0۴%۲6.8۵۲ هزارUSDCیو اس دی کوین7

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری12.6۸ %۵۰7۱۹ هزارDOTپولکادات8

قابل سفارشی سازیپرداختارز5.56 %۵.8۵ هزارXLMاستالر۹

اثبات کارمم کوینارز6.2 %3.8۱۹ هزارDOGEدوج کوین۱۰

اثبات سهامشبکه الیه ۲توکن کاربردی2.5 %4۵.6۱3 هزارMATICپلی گان۱۱

شبکه اوراکلپلتفرم نرم افزاری10.92 %43۰7.۵ هزارLINKچین لینک۱۲

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز11.63 %۵۱۵4 هزارICPاینترنت کامپیوتر۱3

اثبات کارطالی دیجیتالپلتفرم نرم افزاری2.09 %3.48.7 میلیونLTCالیت کوین۱4

اثبات سهامکامپیوتر جهانیارز11.07 %۲4.36 هزارALGOآلگورند۱۵

اثبات کارپول اینترنتارز1.92 %8.۵6 میلیونBCHبیت کوین کش۱6

اثبات سهاماپلیکیشن های بین زنجیره ایپلتفرم نرم افزاری11.55 %743.88 هزارATOMکازموس۱7

قابل سفارشی سازیکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری5.5۴ %۵۵73.3 هزارFILفایل کوین۱8

اثبات کارکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۸.۴۴ %8۵84.۲ هزارETCاتریوم کالسیک۱۹

اثبات سهامکامپیوتر جهانیپلتفرم نرم افزاری۴.9 %63.8۲.3 هزارEOSایاس۲۰

شاخص ترس و طمع در زمان نگارش این گزارش 44 بود؛ با اینکه در هفته قبل این شاخص تا عدد ۵4 هم بهبود یافته بود و اکنون شرایط ذهنی بازار کمی بهتر از قبل شده است، و دیگر 
ترس شدید بر ذهن معامله گران بازار رمزارزها حاکم نیست. با اینکه در مجموع هفته گذشته بازار بیت کوین مثبت بوده اســت، اما بازار آلت کوین ها اوضاع خوبی ندارد. در حالی که 
تحلیل های تکنیکال )میانگین های متحرک و نوسان گرها( در تایم فریم یک ماهه سیگنال خرید می دهند، اما یک هفته آینده از منظر تحلیلگران تکنیکال به نظر مثبت نمی رسد. در 
مجموع روند نزولی بازار رمزارزها پس از تقریبا سه ماه هنوز معکوس نشده است. آیا بازار برمی گردد و ما شاهد آرامش در بازار رمزارزها خواهیم بود؟ آن طور که از شاخص های تکنیکال 
پیداست، در حال حاضر تا حدودی از فشار فروش بیت کوین در بازار کاسته شده. با این حال، از آنجایی که شتاب صعودی قیمت رفته رفته کمتر می شود، شانس زیادی برای افزایش 

فشار خرید هم دیده نمی شود.
نکته مهم؛ همه داده ها، متن ها و محتواهایی که در این صفحه می بینید، اطالعات کلی از بازار هســتند و به  هیچ وجه توصیه ای برای ســرمایه گذاری نیســتند. همیشــه به یاد داشته 
باشید که اطالعات و شاخص های گذشته لزوماً در آینده هم همان مسیر را طی نمی کنند. ما در رمزارز ۲۰ مهم ترین دارایی های دیجیتال بازار کریپتوکارنسی ها را معرفی می کنیم. این 
دارایی ها حدود ۹۹ درصد حجم بازار رمزارزهای جهان را دربر می گیرند و در صرافی های رمزارز معتبر جهان و ایران هم فهرست شده اند. هدف این فهرست این است که از رتبه بندی های 

تک عاملی دوری کنیم و دارایی های دیجیتال ارزشمند جهان را بشناسیم و روندهای آنها را مدام رصد کنیم. ما هر فصل این فهرست را به روزرسانی می کنیم.
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